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Geachte mevrouw Boterblom, 

U heeft ons geïnformeerd over het plan van Sovak om 24 zorgwoningen te realiseren aan de 
Eikenlaan te Sleeuwijk. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken, heeft u ons in uw brief 
d.d. 16 april 2019 verzocht de overcompensatie, die heeft plaatsgevonden bij het realiseren van de 
watergang ter plaatse van de Eikenlaan en Transvaal, voor dit plan te mogen inzetten. 

Voor de realisatie van de watergang van de Eikenlaan en Transvaal is 1 oktober 2013 een 
watervergunning verleend (kenmerk: 201310755/244854). In deze vergunning is aangegeven dat de 
overcompensatie van 133 m3 mag worden ingezet voor bouwplannen op Eikenlaan 7. U geeft aan 
dat als gevolg van de zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan de bouwplannen op Eikenlaan 7 
zijn vertraagd. Wij hebben daar begrip voor en stemmen dan ook in met een verlenging. Onze 
insteek is om een verlenging van 5 Jaar aan te houden. 

Ten behoeve van de benodigde bestemmingsplanwijziging dient een watertoets te worden 
uitgevoerd. Wij verzoeken u hierin een inschatting op te nemen van de hoeveelheid benodigde en 
hoeveelheid beschikbare compensatie. 
In de voor het plan aan te vragen vergunning zal exact aan moeten worden gegeven hoeveel 
compensatie vanuit de watergang van de Eikenlaan en Transvaal beschikbaar is. Hiervoor dient 
gebruik te worden gemaakt van de door het waterschap gecontroleerde revisiegegevens van de 
gerealiseerde watergang van de Eikenlaan en Transvaal (zie ook voorschrift 1.14 uit de 
bovengenoemde vergunning met betrekking tot de oplevering van de watergang). 

WIJ verzoeken u vriendelijk bij verdere correspondentie ons kenmerk te vermelden, zodat wij uw brief sneller kunnen 
beantwoorden. 
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en zien de watertoets als 
onderdeel van het nieuwe ontwerp bestemmingsplan met belangstelling tegemoet. 

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

ing. H.A.J. Sme^ts 
teamleider Gebiedsontwikkeling Land van Heusden en Altena en Bommelerwaard 

Bijlagen: Geen 

Afschrift: Archief; Anneke Goeree (VRG); Ad Schouten (BEO) 


