Ewoud Rupert
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Ewoud Rupert
woensdag 4 mei 2011 12:12
Ewoud Rupert
FW: Eerste vooroverlegreactie is binnen, alleen tekstuele aanpassing verder niets.

Van: Bart Breukink [mailto:b.breukink@wrij.nl]
Verzonden: vrijdag 11 februari 2011 8:50
Aan: 'Ans Bandel'
Onderwerp: RE: voorontwerpBP Wesselerweg 3

Ans,
Onze belangen worden met dit plan niet geschaad. Ik verstuur een brief dat wij geen opmerkingen hebben.
Wel 2 tekstuele opmerkingen per mail:
-

In de waterparagraaf wordt een toename van 150m2 en 400m2 genoemd. Ik neem aan dat 400 de juiste is.

-

Het afvalwater wordt via de aanwezige persleiding afgevoerd naar de RWZI WW. Als het goed is lozen de
gemeentelijke persleidingen niet meer op het gemengde stelsel van de kern Winterswijk.

Groet,
Bart
Van: Ans Bandel [mailto:abandel@winterswijk.nl]
Verzonden: maandag 31 januari 2011 15:43
Aan: Breukink Bart
Onderwerp: RE: voorontwerpBP Wesselerweg 3
Dan probeer ik het zo.
Met vriendelijke groet,
Ans Bandel
Gemeente Winterswijk,
Afdeling Veiligheid, Ruimtelijke Ordening en Milieu/ Team Bestemmingsplannen
Aanwezig: ma, di, do
Bezoekadres: Stationsstraat 25
Tel. nr.:0543-543543

Van: Breukink Bart [mailto:b.breukink@wrij.nl]
Verzonden: maandag 31 januari 2011 15:32
Aan: 'abandel@winterswijk.nl'
Onderwerp: voorontwerpBP Wesselerweg 3

Ans,
Ik heb geen mail ontvangen van YouSendIt met de stukken van voorontwerpBP Wesselerweg 3.
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Met vriendelijke groet,
Bart Breukink
Adviseur integraal waterbeheer
T: 0314-369 571 M: 06-53859612 E: b.breukink@wrij.nl

________________________________________________

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
T: 0314-369 369 - F: 0314-343 258 - I: www.wrij.nl

________________________________________________

 Denk aan het milieu: is printen van deze mail nodig?
---disclaimer
Waterschap Rijn en IJssel sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit
voor het aangaan van externe verplichtingen of rechtsbetrekkingen.
Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit e-mail bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.
---disclaimer
Waterschap Rijn en IJssel sluit het gebruik van e-mail uitdrukkelijk uit
voor het aangaan van externe verplichtingen of rechtsbetrekkingen.
Aan persoonlijke opvattingen van medewerkers kunnen geen rechten worden ontleend.
Dit e-mail bericht is gescand op de aanwezigheid van virussen.
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie
bevatten. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met
de afzender op te nemen en het emailbericht te vernietigen.
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Ewoud Rupert
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Ewoud Rupert
woensdag 4 mei 2011 11:58
Ewoud Rupert
FW: advies voorontwerpbestemmingsplan "Wesselerweg"

Van: Lizzy Boudestein-Coenraad [mailto:Lizzy.Coenraad@minvrom.nl] Namens Postbus VI Ruimtelijkeplannen
Verzonden: dinsdag 1 maart 2011 13:44
Aan: 'ABANDEL@WINTERSWIJK.NL'
CC: 'n.tolan@prv.gelderland.nl'
Onderwerp: FW: advies voorontwerpbestemmingsplan "Wesselerweg"

kenmerk: 40546

Geacht college,
Op 25 januari 2011 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening over het voorontwerpbestemmingsplan “Wesselerweg”.
In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders heeft de Minister van
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) aangegeven over welke nationale belangen uit de
Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd vooroverleg
moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie
coördineert vervolgens de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en -structuurvisies
richting gemeenten.
Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het maken van opmerkingen, gelet op
de nationale belangen in de RNRB.
Hoogachtend,
de directeur-inspecteur van het
Inspectoraat Generaal VROM,

mr. R.J.M. van den Bogert
i.o

ir. W.P.J. ter Haar
Coördinator
........................................................................
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
VROM-Inspectie
IPC 510
Postbus 16191| 2500 BD | Den Haag

........................................................................
T 026 3528400 (kantoor Arnhem)
T 050 5992700 (kantoor Groningen

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie
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bevatten. Als u dit bericht per abuis heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk contact met
de afzender op te nemen en het emailbericht te vernietigen.
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