Op 9 juli 2018 om 14:23 schreef Ring, Pascal van den <P.vanden.Ring@wsrl.nl>:
Beste Femke Savelkouls,

We hebben elkaar deze ochtend telefonisch gesproken over de het concept voorontwerp
bestemmingsplan Hoefpad 9.
De onderstaande opmerkingen heb ik gemaakt op het voorliggende plan:

‐
In de Toelichting staat een andere, ruimere plangebiedsgrens dan in de Verbeelding. De
plangebiedsgrens dient aangepast te worden de plangrens op de Verbeelding;

‐ In figuur 5 op pagina 13 van de Toelichting staan bomen/struiken ingetekend in de
beschermingszones van de aangrenzende A‐ en B‐watergang. De beschermingszone dient geheel vrij
te zijn van obstakels, de tekening (figuur 5) dient daarom aangepast te worden.

Met vriendelijke groet,
drs. PWP van den Ring
Senior adviseur Water en Ruimte
Team Plannen West
Afdeling Plannen
T: (0344) 64 92 20
M: 06 107 241 03
E: p.vanden.ring@wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres:
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel

Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen.
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl
Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De informatie in dit e‐mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht
niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.
Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

Op wo 14 nov. 2018 om 10:46 schreef Ring, Pascal van den <P.vanden.Ring@wsrl.nl>:
Beste Femke,

Aangezien de bestaande te verwijderen verharding (zie onderstaande luchtfoto) binnen de
beschermingszone ligt van bestaande watergangen is standaard de opmerking opgenomen mbt de
watervergunning. Aangezien in de nieuwbouwplannen een afname van verharding laten zien èn
indien er geen nieuwe verharding/obstakels binnen de beschermingszones geplaatst zullen worden is
een watervergunning niet nodig en kan volstaan worden met een melding. Deze melding is nodig
aangezien er werkzaamheden (verwijderen bestaande verharding) uitgevoerd worden binnen de
beschermingszone. De melding moet via omgevingsloket ingediend worden (is overigens kostenloos).

Ik hoop je hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Met vriendelijke groet,
Pascal van den Ring
Senior adviseur Water en Ruimte
Team Gebiedsontwikkeling Land van Heusden en Altena en Bommelerwaard
Afdeling Omgeving en Communicatie

T: (0344) 64 92 20
M: 06 107 24 103
E: p.vanden.ring@wsrl.nl

Waterschap Rivierenland
Postbus 599
4000 AN Tiel

Bezoekadres:
De Blomboogerd 1
4003 BX Tiel

Waterschap Rivierenland hanteert servicenormen.
Voor routebeschrijving en informatie: www.waterschaprivierenland.nl
Waterschap Rivierenland hecht veel waarde aan privacy. We gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.
De informatie in dit e‐mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijk zijn. Is dit bericht
niet voor u bestemd, neemt u dan contact op met de afzender.
Sta een moment stil bij het milieu – print dit bericht alleen als het nodig is.

