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Onderwerp 

Vooroverlegreactie voorontwerp-bestemmingsplan 'Kom Woudrichem-
Oudendijk - Gasleiding Middelvaart 2015' 

Datum 

30 januari 2015 

Ons kenmerk 

C 2 1 6 5 2 0 5 / 3 7 7 5 2 0 6 

Uw kenmerk 

Geacht college, 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 
op het voorontwerp-bestemmingsplan 'Kom Woudrichem-Oudendijk -
Gasleiding Middelvaart 2015' . 

Wi j hebben ons beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt 
tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid 
relevant zijn. Uw voorontwerp-bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot 
het maken van opmerkingen. 

Contactpersoon 

G.A.M. (Gerard) van den 

Broek 

Telefoon 

( 0 7 3 ) 6 8 1 27 83 

E-mail 

gvdbroek@brabant.nl 

Bijlage(n) 

Cluster Ruimte, 
namens deze, 

A n 

P.M.A. van Beek, 
afdelingshoofd Cluster Ruimte 

Het provinciehuis is vanaf 
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. het centraal station bereik

baar met stadsbus, lijn 1 en 
1 1 , halte Provinciehuis, met 
de NS Zonetaxi en met de 
OV-fiets. 



Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel 
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel 

T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99 
E info@wsrl.nl I www.waterschapr iv ierenland.nl 

Bank IBAN NL93NWAB0636757269 
BIC NWABNL2G 

W a t e r s c h a p 
R i v i e r e n l a 

Gemeente Woudrichem 
T.a.v. de heer J. van Soest 24/02/2015 
P o s t b u s 6 l l l l í " 
4285 ZG WOUDRICHEM 15.C002311 

Datum: Uw kenmerk: Ons kenmerk: Behandeld door: 

23 februar i 2015 201501487 Mark Elzerman 

Onderwerp: Doork iesnummer /e -ma i l : 

Positief wateradvies Vooroverleg inzake voorontwerpbestemmingsplan Kom (0344) 64 92 42 
Woudr ichem-Oudendi jk - Gasleiding 2015 m.elzerman@wsrl.nl 

VERZONDEN I J rtb. 2015 
Geachte heer Van Soest, 

Uw toegezonden Vooroverleg inzake voorontwerp bestemmingsplan Kom Woudrichem-Oudendijk -
Gasleiding 2015 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Deze reactie is aan te 
merken als wateradvies in het kader van de watertoetsprocedure. 

Het bestemmingsplan maakt de verlegging van een gasleiding mogelijk over een lengte van enkele 
tientallen meters. De nieuwe gasleiding zal een B-watergang kruisen. Voor het aanleggen van kabels 
en leidingen binnen de kern- en beschermingszone van wateren is toestemming van het waterschap 
noodzakelijk. Wanneer de werkzaamheden voldoen aan de voorwaarden zoals genoemd in 
algemene regel nr. 23 bij de Keur van het waterschap kan met een melding worden volstaan. In alle 
gevallen is een watervergunning noodzakelijk. De initiatiefnemer dient hierover contact op te 
nemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen van ons waterschap. Zij zijn bereikbaar 
via e-mailadres secretariaat-afdelingvergunningen(5)wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94. 
Vermeld hierbij het nummer van het locatiedossier L-2010-019356. 

Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met Mark Elzerman, 
telefoonnummer (0344) 64 92 42, e-mailadres m.elzerman@wsrl.nl. 

Hoogachtend, 
namens het college van dijkgraaf en heemraden 
van Waterschap Rivierenland, 

teamleider Plannen West 

Bįjlage(n): Geen 

Afschri f t : Archief 

zwem men (ļt^^M)
kies 18 maart het bestuur 

Of Stemmen. . . van Waterschap Rivierenland 
















