
Memo
Aan: W. (Emiel) Knoop

Van: D.W.A. (Dick) van de Water

Paraaf;

Paraaf

w
Datum: 18 September 2012

Onderwerp: omgevingsvergunning Wijksestraat 18

Beslispunten: Omgevingsvergunning verlenen aan A. en D. Bouman Vastgoed B.V,
Wijksestraat 20 4261 TT Wijk en Aalburg, voor "het plaatsen van een dam met hekwerk"
op het perceel Wijksestraat 18 4261 TT WIJK EN AALBURG.

Inleiding

Op 4 September 2012 heeft A. en D. Bouman Vastgoed B.V een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend voor "het plaatsen van een dam met hekwerk" op het
in de aanhef genoemde perceel.

Argumenten

1.1 Het plan is gelegen in het gebied waar het thans vigerende bestemmingsplan
"Buitengebied, herziening 2009" van kracht is. Het plan is in overeenstemming
met de voorschriften van dit bestemmingsplan.

1.2 Het bouwplan voldoet blijkens advies van de welstandscommissie van
27 augustus 2012 aan redelijke eisen van welstand.

1.3 De publicatie overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) heeft niet geleid tot zienswijzen tegen het onderhavige
bouwplan.

1.4 Het bouwplan is beoordeeld aan de hand van artikel 3.7 Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo). in het onderhavige geval is er sprake van
een reguliere procedure.

1.5 Het bouwplan is in overeenstemming met de stedenbouwkundige bepalingen
van de gemeentelijke Bouwverordening en het Bouwbesluit.

FinanciSn

De vastgestelde bouwkosten bedragen € 5.500 (conform opgave aanvrager).

Communicatie

Met betrekking tot de inpassing van het onderhavige bouwplan op het betreffende
perceel heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden met de afdeling Openbare
Werken. Eventuele opmerkingen zijn meegenomen in de vergunning.

Met betrekking tot de inpassing van de onderhavige aanvraag op het betreffende
perceel heeft er een terugkoppeling plaatsgevonden met het Waterschap
Rivierenland. Eventuele opmerkingen zijn meegenomen in de vergunning.

Opmerkingen

1.2 0ns is niet gebleken dat het advies van de welstandscommissie tot stand is
gekomen op een wijze, die zich niet verdraagt met de toepasselijke wettelijke
regelingen dan wel dat het anderszins niet zou voldoen aan de eisen die aan
de advisering van die adviescommissie behoren te worden gesteld. U wordt
voorgesteld om het bijgevoegde welstandsadvies over te nemen.
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A. en D. Bouman Vastgoed B.V
Wijksestraat 20
4261 TT Wijk en Aalburg

Wijk en Aalburg, 18 September 2012 Verzonden; 2 ij SEP. 2D12

Betreft: omgevingsvergunning d.d. 18 September 2012, nummer 552447
Ref.nr.: U12.1853/2012.2107

Behandeld door; D.W.A. (Dick) van de Water 0416-698758

Geachte heer Bouman,

U ontvangt hierbij ons besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor "het
plaatsen van een dam met hekwerk" op het perceel Wijksestraat 18 te 4261 TT Wijk
en Aalburg.

Op grond van de Wabo dient u binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de
vergunning met de werkzaamheden te beginnen.

Voorts brengen wij het voigende onder uw aandacht;
We willen u erop wijzen dat u als aanvrager verantwoordelijk bent voor
het doen van een volledige aanvraag. Op grond van artikel 75c van de
Flora- en faunawet moet een aanvraag om een omgevingsvergunning,
die activiteiten bevat die mogelijk een negatieve invloed hebben op
beschermde planten en/of dieren, ook betrekking hebben op deze
activiteiten.

Dit betekent dat u altijd moet nagaan of de door u aangevraagde
activiteiten mogelijk een negatieve invloed kunnen hebben op
beschermde planten en/of dieren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan
verstoring/vernieling van vogelnesten of slaapplaatsen van vieermuizen.
Wij raden u aan om, indien dit het geval is of wanneer u twijfelt, contact
op te nemen met een deskundige, bijvoorbeeld een regionale vogelaar of
soortbeschermingsgroep of een ecologisch adviesbureau. Indien blijkt dat
de activiteiten een nadelig effect hebben op beschermde dieren en/of
planten, moet u bij de aanvraag de ingevulde bijiage 'beschermde dieren
en planten' voegen. Wij raden aan om dit ook samen met een deskundige
te doen. Meer informatie is te vinden op bijvoorbeeld
www.voqelsendewet.nl en www.zooqdiervereniqinq.nl
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Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden dient u voor het vaststellen en
uitzetten van de rooilijnen contact op te nemen met de heer M. de Rijk van de
afdeling Openbare Werken, telefonisch bereikbaar via (0416) 698755;

wanneer tijdens de bouw gebruik moet worden gemaakt van
gemeentegrond, groenstrook en/of trottoir, dient dit schriftelijk te worden
medegedeeld aan het hoofd van de afdeling Openbare Werken. Wij
wijzen u er op dat eventueel aangebrachte schade aan gemeente-
eigendommen en/of gemeentebelangen, dan we! andere door de
gemeente te maken kosten, na beeindiging van de bouwwerkzaamheden
aan u (naar rato) zuilen worden doorberekend;

afvalstoffen, vallende onder de wet chemische afvalstoffen, zoals
verfresten, verfverdunningsmiddelen, spuitbussen (met restant), kitresten,
bekistingsolie en dergelijke, dienen gescheiden van het overige
bouwafval te worden bewaard en afgevoerd naar een legaal chemisch
afvalstoffendepot;

na de bouw van het betreffende bouwwerk, waarvoor bijgevoegde
omgevingsvergunning is verleend, is het ingevolge artikel 4.14 van de
Bouwverordening verboden dit bouwwerk in gebruik te geven of te nemen
indien 66n van de volgende omstandigheden zich voordoet;
a. het bouwwerk is niet gereedgemeld bij de afdeling Bouw- en

Woningtoezicht;

b. er is niet gebouwd overeenkomstig de verleende bouwvergunning;

ingevolge de Woningwet is het Bouw- en Woningtoezicht belast met de
controle op de bouwactiviteiten. Dm deze controle mogelijk te maken en
goed te laten verlopen, dient/dienen bijgaande kaart(en) minimaal 3
dagen voor de aanvang van de op de kaart(en) aangegeven activiteiten te
worden ingezonden;

ingevolge artikel 2.33, lid 2a Wabo kan het college van burgemeester en
wethouders op grond van het gestelde in artikel 2.1, eerste lid onder a, b
of g verleende omgevingsvergunning intrekken, indien u binnen 26 weken
na het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning geen begin
heeft gemaakt met de bouwwerkzaamheden en/of tussen het begin en
einde van de totale bouwwerkzaamheden deze werkzaamheden langer
dan een aaneengesloten periode van 26 weken stilliggen;

ingevolge artikel 4.2 van de Bouwverordening dient de
omgevingsvergunning met alle gewaarmerkte bescheiden op de
bouwiocatie aanwezig te zijn en op verzoek aan het bouwtoezicht ter
inzage worden gegeven;
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wij dienen u er op te attenderen dat bouwen zonder of in afwijking van
een omgevingsvergunning een overtrading kan betreffen, weike ingevolge
artikel 1a, onder 2° van de Wet op de economische delicten kan worden
gestraft met een hechtenis van zes maanden of een geidboete van de
vierde categorie (op dit moment maximaal € 19.000,-).

N.B.:

U dient voorafgaande aan en tijdens de bouw rekening te houden met de in de
omgevingsvergunning gestelde voorwaarden alsmede de in onderhavige brief
opgenomen opmerkingen. Afwijkingen van de vergunning dienen terstond aan Bouw
en Woningtoezicht ter kennis te worden gebracht.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Aalburg,

ing. W. (Emiel) Knoop
hoofd afdeling VROM

Biiiaqen:

omgevingsgunning met gewaarmerkte bijiagen
brief iegeskosten met acceptgiro

i.a.a.:

Afdeling (+bijlagen), archief (+bijiagen)
C. van Oudh^^den (alleen omgevingsvergunning)
WOZ (alleen '^gevingsvergunning)
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OMGEVINGSVERGUNNING (regulier)

datum 18 September 2012
nummer 552447

Burgemeester en wethouders van Aalburg;

gezien het verzoek, ingediend door A. en D. Bouman Vastgoed B.V

gevestigd : Wijksestraat 20

te 4261 TT Wijk en Aalburg

gedagtekend 4 September 2012, waarbij vergunning wordt gevraagd voor "het
plaatsen van een dam met hekwerk" op het perceel, kadastraal bekend gemeente
Aalburg, sectie F, nummer 3285; plaatselijk bekend Wijksestraat 18 4261 TT Wijk en
Aalburg;

Overwegende,

dat in het onderhavige gevai sprake is van een reguiiere procedure
omgevingsvergunning;

dat onderhavige bouwaanvraag overeenkomstig het bepaaide in paragraaf
3.8 van de Wet aigemene bepaiingen omgevingsrecht (Wabo) is
gepubiiceerd;

dat wij uw aanvraag omgevingsvergunning op 4 September 2012 hebben
ontvangen;

dat het bouwpian is geiegen in het gebied, waarvoor het bestemmingspian "
Buitengebied, herziening 2009 " van kracht is;

dat het bouwpian in overeenstemming is met de bepaiingen van genoemd
bestemmingspian;

dat het bouwpian biijkens advies van de weistandscommissie d.d. 27
augustus 2012 voidoet aan redeiijke eisen van weistand;

dat ons niet is gebieken dat het weistandsadvies tot stand is gekomen op een
wijze, die zich niet verdraagt met de toepasseiijke wetteiijke regeiingen dan
wei dat het anderszins niet zou voidoen aan de eisen die aan de advisering
van die adviescommissie behoren te worden gesteid;

dat wij ons kunnen vinden in het door de weistandscommissie uitgebrachte
advies;
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Gelet op de Wabo, het Bouwbesluit en de gemeentelijke Bouwverordening;

B e s I u i t e n:

in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2.10 Wabo, behoudens rechten van
derden, de gevraagde vergunning te verlenen overeenkomstig de bij dit besluit
behorende, als zodanig gewaarmerkte tekeningen, overige bescheiden en
omschrijving en onder de volgende voorwaarde:

U dient naast een omgevingsvergunning ook een watervergunning aan te vragen.
Voor aanvang werkzaamheden dienen beide vergunningen verleend te zijn.

Bezwa ren p roced u re

Ingevolge artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen u en derde
belanghebbenden tegen bovenstaande beslissing binnen zes weken na de dag
volgende op verzending van deze beschikking gemotiveerd bezwaar maken bij het
college van burgemeester en wethouders, postbus 40, 4260 AA te Wijk en Aalburg.

Tevens bestaat ingevolge artikel 8:81 Awb de mogelijkheid om, indien - gelet op de
betrokken belangen - onverwijide spoed dit vereist, gelijktijdig met of na indiening van
het bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzieningenrechter
van de rechtbank Breda, Sector Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.

Het bezwaarschrift meet worden ondertekend en meet ten minste bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
d. de gronden van het bezwaar.

Met vriendelijke greet,

namens burgemeester en wethouders van Aalburg,

ing. W. (Emiel) Knoop
hoofd afdeling VROM

Bouwkosten: € 5.500

Leges: € 424,50

O:\IN-UITBAK\UITBAK\Grondgebied 2012\BOUW 2012\Bouman Vastgoed BV, omgevingsvergunning dd
18 September 2012, nummer 552447.dvdw.doc 20 September 2012



INGEKOMEN GEMEENTE MLBU'PG

Si^SEOOlI B

Gegevens bevoegd gezag

Referentienummer

7o\2 .OU^f

Formulierversie

2012.01

Datum ontvangst

k SEP. 2012

, advies afd. 0 tkn B & W

d.d. 0 ter beh. B & W

Qom.;
"-r .. '

1 Ik

Aanvraaggegevehs
Ingediende aanvraag/melding

Aanvraagnummer

Aanvraagnaam

Uw referentiecode

Ingediend op

Soort procedure

Projectomschrijving

Opmerking

Gefaseerd

Blokkerende onderdelen weglaten

Persoonsgegevens openbaar
maken

Bouwkosten openbaar maken

Bijiagen die later komen

Bijiagen n.v.t. of a! bekend

Bevoegd gezag

Naam:

Bezoekadres:

Telefoonnummer:

E-mailadres algemeen;

Website:

Contactpersoon:

552447

Aanleggen dam

3461

04-09-2012

Reguliere procedure

Aaanleggen dam ter ontsluiting bedrljfsrulmte

Nee

Nee

Nee

Nee

QCMECnTC

IZ
aalburq

Behoort bij besluit
van burgemeester

Voor het aanvragen van een dam zijn o.i. de
bovenvernoemde zaken niet van toepassing

We zijn van mening dat we geen andere onderdelen
behoevn in te dienen

Gemeente Aalburg

Grote Kerkstraat 32

0416698758

gemeente@aalburg.nl

www.aalburg.nl

D.W.A. van de Water

Datum aanvraag: 4 September 2012 Aanvraagnummer: 552447 Pagina 1 van 2



Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Aanvragergegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overig bouwwerk bouwen

• Bouwen

BIjlagen
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Formulierversie

2012.01

«ic. J .

Aanvrager bedrijf
1  Bedrijf

KvK-vestigingsnummer

Statutaire naam

Handelsnaam

2  Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3  Vestiglngsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonplaats

4  Correspondentieadres

Adres

';lr- . . r

5  Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

180504490000

A. en D. Bouman Vastgoed B.V.

0 Man

n Vrouw

Bouman

directeur/eigenaar

4261 TT

18

Wijksestraat

WIJK EN AALBURG

Wijksestraat 18

4261 TT WIJK EN AALBURG

0416692632

-Hi

'  ■ . mi

dirk@ABtuin.nl

Datum aanwaag: 4 September 2012 Aanvraagnummer: 552447 Pagina 1 van 1



Formulierversie

2012.01
Gemachtigde bedrijf

1  Bedrijf

KvK-vestigingsnummer

Statutaire naam

Handelsnaam

2  Contactpersoon

Geslacht

Voorletters

Voorvoegsels

Achternaam

Functie

3  Vestigingsadres bedrijf

Postcode

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Woonpiaats

4  Correspondentieadres

Postbus

Postcode

Plaats

5  Contactgegevens

Telefoonnummer

Faxnummer

E-mailadres

i

181322320000

Architraaf BV

Architraaf architecten - ingenieursbureau

0 Man

□ Vrouw

G

van

Mourik

projectleider

4261 DG

14

De Galerij

WIJK EN AALBURG

24

4260 AA

WIJK EN AALBURG

0416693496

0416693556

gvm@architraaf.nl
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Formulierversie

2012.01
tocatie
Adres

Postcode

Huisnummer

Huisnummertoevoeging

Straatnaam

Plaatsnaam

4261 TT

18

Wijksestraat

WIJK EN AALBURG

Gelden de werkzaamheden in daze □ Ja
aanvraag/melding voor meerdere [7] Nee
adressen of percelen?

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

3  Toelichting

Eventueie toelichting op locatie

0 U bent eigenaar van het perceel
□ U bent erfpachter van het perceel
0 U bent huurder van het perceel
n Anders

Deze aanvraag is apart ingediend voor de inritvergunning
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Formulierversie

2012.01
Bouwen
Overig bouwwerk bouwen
De bouwwerkzaamheden

Wat IS er op het bouwwerk van
toepassing?

Eventuele toelichting

Hebt u voor deze

bouwwerkzaamheden al eerder

een vergunning aangevraagd?

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?

□ Het wordt geheel vervangen
□ Het wordt gedeeltelijk vervangen
0 Het wordt nieuw geplaatst

De keerwanden (zijkanten van de dam) worden uitgevoerd
in metselwerk met een betonkern

n Ja
0 Nee

Terreln

3  Brute vioeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vioeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

□ Ja
0 Nee

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto Inhoud □ Ja
van het bouwwerk door de 0 Nee
bouwwerkzaamheden?

Oppervlakte bebouwd terrain

Verandert de bebouwde □ Ja
oppervlakte van het terreln 0 Nee
na uitvoerlng van de
bouwwerkzaamheden?

Selzoensgebonden en tijdelljke bouwwerken

Gaat het om een □ Ja
selzoensgebonden bouwwerk? 0 Nee

Het bouwwerk Is aanwezig van 0 Januari

n Februari

□ Maart

□ April

□ Mel

□ JunI

□ Jull

□ Augustus

□ September

n Oktober

□ November
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Het bouwwerk is aanwezig tot

Gaat het cm een tijdelijk
bouwwerk?

□ December

(3 Januarl
□ Februari
n Maart
n April
n Mei
n Juni
□ Juli
n Augustus
n September
n Oktober
□ November
n December

□ Ja
0 Nee

7  Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?

Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.

Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?

Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

8  Gebruiksfunctles

In onderstaande label staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vioeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.

□ Wonen
0 Overige gebruiksfuncties

Opslag van agrarische producten

n Wonen
0 Overige gebruiksfuncties

Opslag van agrarische producten

Gebruiksfunctie

Bijeenkomst

Cel

Gezondheidszorg

Industrie

Kantoor

Logies

Onderwijs

Sport

Wmkel

Aantal personen Gebruiksoppervlakte Verblijfsoppervlakte
(m2) {m2)

Overige
gebruiksfuncties

9  Ulterlljk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijiagen vermeldt
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Onderdelen

Gevels

- Plint gebouw

- Gevelbekleding

- Borslweringen

- Voegwerk

Kozijnen

- Ramen

- Deuren

- Luiken

Dakgoten en boeidelen

Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materiaien en kieuren
in.

M

10 Mondellng toellchten

Ik wil mljn bouwplan
mondellng toellchten voor

de welstandscommlssle/

stadsbouwmeester.

11 Kosten

Wat zljn de geschatte kosten voor
de bouwwerkzaamheden In euro's

(excluslef BTW)?

aterlaal Kleur

Metselwerk rood

□ Ja
0 Nee

5500,00
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Formulierversie

2012.01
I'.. Bijiagen

Formele bijiagen

Naam bijiage Type Datum ingedlend Status document

3461_00_dam_pdf Constructieve veiligheid
complexere bouwwerken
Plattegronden,
doorsneden en

detailtekeningen bouwen
complexere bouwwerken

04-09-2012 In betiandeling
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A. en D. Bouman Vastgoed B.V

Wijksestraat 18

4261 TT Wijk en Aalburg

QCMEEnTE

iZ
AAcBURQ

Behoort bij besluit
van burgemeester
en wethouders,

oi- i1 8 SEP 2012

Wijk en Aalburg, 4 September 2012 Verzonden: 2£p 2Q^2

Betreft: aanvraag omgevingsvergunning
Accountmanager: de heer D.W.A. (Dick) van de Water (0416) 69 87 58

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bevestigen wij de ontvangst van uw aanvraag om een omgevingsvergunning
ingediend op 4 September 2012. voor "aanieggen dam ter ontsluiting bedrijfsruimte" op
de locatie Wijksestraat 18, 4261 TT Wijk en Aalburg.

Op uw aanvraag is de reguliere procedure van toepassing. Dit betekent dat wij binnen
8 weken moeten besluiten op uw aanvraag. Deze termijn kan eventueel met 6 weken
worden verdaagd. Uit beoordeling van uw aanvraag kan blijken dat een andere
procedure van toepassing is.

Indien gegevens ontbreken of wij constateren dat uw aanvraag in strijd is met de
regels van het bestemmingsplan, dan wordt u hieroverzo spoedig mogelijk in kennis
gesteld.

Voor sommige bouwplannen is tevens een keurvergunning van het Waterschap nodig.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.wsrl.nl.

Voor nadere inlichtingen over uw aanvraag kunt u contact opnemen met de heer
D.W.A (Dick) van de Water van de afdeling VROM, telefoon 0416-698758.

Met vriendelijke greet,
ouders van Aalburg,

Cnoop
-^afdeling VROM



Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BXTiel

Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99

E info@wsrl.nl I www.waterschaprlvierenland.nl

Bank 63.67.57.269 Waterschap

Gemeente Aalburg
T.a.v. de hear D.W.A. van de Water

Postbus 40

4260 AA Wijk en Aalburg

-6.SFP.-2(n7- ^ Rivierenland

t

VERZONDEN 5 SEP 201

Datum: Ons kenmerk: Uw kenmerk:

4 September 2012 201224766/198577 2012-7-045

Onderwerp:

Adviesaanvraag betreffende een aanvraag omgeviligsvergunning voor bet aanleggen
van een nieuwe in- of uitrit en bet plaatsen van een hekwerk ter plaatse van de
Wijksestraat 18 te Wijk en Aalburg.

Behandeld door:

Mevr. A. van Breugel

Doorkiesnummer / e-mail:

0344 649 494

cpv@wsrl.nl

Geachte heer Van de Water,

Naar aanleiding van uw adviesaanvraag van 22 augustus 2012 inzake het aanleggen van een nieuwe
in- of uitrit en het plaatsen van een hekwerk ter plaatse van de Wijksestraat 18 te Wijk en Aalburg,
delen wij u het volgende mee.

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de kem- en beschermingzone van een B-water. Dit B-
water betreft een zogenaamde bermsloot waarvan het onderhoud bij Waterschap Rivierenland ligt.
Daarom is er voor de werkzaamheden, behalve een omgevingsverguiming, ook een watervergunning
van het waterschap vereist.

Uit de toegezonden situatietekening blijkt dat het hekwerk parallel aan het B-water binnen de
beschermingszone van een meter uit de insteek van het water zal worden geplaatst. De
beschermingszone is echter bedoeld voor onder andere inspecties en onderhoud te voet, voor de
berging van maaisel en voor de stabiliteit van de taluds. Voor het plaatsen van een hekwerk biimen
de beschermingszone van het B-water wordt dan ook geen waterverguiming verleend. Wij adviseren
daarom in dit geval negatief inzake deze aanvraag.

Voor vragen over de verguimingverlening bij het waterschap kan de initiatiefnemer contact opnemen
met de afdeling Vergunningen van het waterschap via het bovengenoemde telefoonnummer en/of
emailadres. Wij raden de initiatiefnemer aan om, voordat hij/zij een aanvraag om watervergunning
indient, contact op te nemen met het waterschap om de plannen te bespreken. Het is onze ervaring
dat dit problemen en vertragingen in de vergurmingenprocedure helpt voorkomen.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,

J.H. van Gellecura

Bijlage(n):

Afschrift: Rayon Aim en Biesbosch en Bommerlerwaard (T. Goesten)/ Archief/ A. en D. Bouman Vastgoed B.V.,
Wijksestraat 18, 4261 TT Wijk en Aalburg



A. en D. Bouman Vastgoed B.V
Wijksestraat 20
4261 TT Wijk en Aalburg

WijkenAalburg, 12 September 2012 Verzonden: \ 7 SEP. 2012

Betreft; beoordeling aanvraag waterschap
Ref.nr.: U12.1808

Behandeld door: de heer D.W.A. (Dick) van de Water 0416-698758

Geachte heer Bouman,

U heeftop 17 augustus 2012 een aanvraag omgevingsvergunning bij ons ingediend
voor het aanleggen van een dam ter ontsluiting van een bedrijfsruimte op het perceel
Wijksestraat 18 te Wijk en Aalburg. Wij hebben uw aanvraag doorgestuurd naar het
Waterschap Rivierenland. Met deze brief informeren wij u hierover.

Waterschap
Wij wijzen u erop dat u voor uw plan vergunning (keur) dient te hebben van het
Waterschap Rivierenland. Contactpersoon is mevrouw A. van Breugel, telefonisch
bereikbaar onder nummer 0344-649298.

Voor de toetsing van het Waterschap Rivierenland verwijzen wij u naar bijgevoegde
bijiage.

Afschrift

Een afschrift van deze brief is verzonden aan:

Architraaf bv

Postbus 24

4260 AA WIJK EN AALBURG

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met D.W.A. (Dick) van de Water,
telefonisch bereikbaar op doorkiesnummer 0416-698758.

Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben gei'nformeerd.

Met vriendelijke groet,
burgemeestgp-erTwethouders van Aalburg,

hg. wn;Emiel) Knoop
Hoofd afdeling VROM
Bijiage:
- Brief Waterschap Rivierenland, datum 4 September 2012
l.a.a.:

- adrr\\^C^
- Archi!t^aef/bv,;'bv, Postbus 24, 4260 AA WIJK EN AALBURG
O:\IN-UITBAR\UITBAK\Grondgebied 2012\09-sept\Bouman, brief beoordeling waterschap.dvdw.doc 13-9-
2012
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