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Sjoerd Elgersma

Van: Benjan Weener <b.weener@wrij.nl>

Verzonden: maandag 3 september 2012 10:03

Aan: Sjoerd Elgersma

Onderwerp: RE: vosseveldseweg 21

Bijlagen: 2012-02 Handreiking Watertoetsprocedure.pdf

Dag Sjoerd,  
Van uit het waterschap zie ik geen problemen omtrent dit plan. Het verzoek is wel om de watertoetstabel op te nemen 
in het nog uit te werken plan. In deze tabel staan de belangrijkste aspecten waar het waterschap tijdens een 
wateradvies over oordeelt. Op basis van deze tabel verwacht ik geen nadere uitwerkingen die in het plan moeten 
worden opgenomen. De tabel stuur ik als bijlage mee.  
Voor je vraag over de drukriolering moet je bij de gemeente zijn. De gemeente beheert het drukrioleringssysteem.  
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
ing. Benjan Weener  
Medewerker watersysteem  
 
T: 0314-369 555 M: 06-20319654 E: b.weener@wrij.nl 
________________________________________________ 
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 Denk aan het milieu: is printen van deze mail nodig? 

 
 

Van: Sjoerd Elgersma [mailto:selgersma@rombou.nl]  

Verzonden: vrijdag 24 augustus 2012 13:54 

Aan: Benjan Weener 
Onderwerp: vosseveldseweg 21 

 

Geachte heer mevrouw, 

 

Graag hoor ik of het waterschap in kan stemmen met de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Kunt u aangeven of er een druk riool aanwezig is. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
Sjoerd Elgersma 

 
Specialist ruimtelijke ordening en Milieu 

 

 
Zwartewaterallee 14 
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Postbus 240, 8000 AE Zwolle 

 
T 088 – 888 66 61 

F 088 – 888 66 62 
M 06 - 51904376 

E selgersma@rombou.nl 

 

 

---Proclaimer De informatie in deze e-mail (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik 

door de geadresseerde. Indien uit de aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u bedoeld is, 

verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Waterschap Rijn 

en IJssel gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij 

anders is overeengekomen.  


