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Geachte heer/mevrouw,

Uw toegezonden concept ontwerp bestemmingsplan 'Reconstructie Van Heemstraweg Weurt' geeft
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Deze reactie is aan te merken als wateradvies in het
kader van de watertoetsproced ure.
Het plan is conform de eisen en wensen van ons waterschap.
Wel attenderen wij u erop dat de gemeente Beuningen onderhoudsplichtige is voor de technische
constructie van de duiker in de Awatergang ter plaatse van het plangebied. Gelet op de aard en
omvang van de werkzaamheden, adviseren wij u om de technische staat van de duiker te inspecteren
en  indien nodig  in overleg met het waterschap maatregelen te treffen ten behoeve van de
levensduur van de duiker.
Voor de uitvoering van het plan is een watervergunning van het waterschap vereist. In deze water
vergunning kunnen nadere technische eisen aan uw plan gesteld worden. U kunt hierover contact
opnemen met het secretariaat van de afdeling Vergunningen van ons waterschap. Zij zijn bereikbaar
via emailadres secretariaat-afdelingvergunningen(ą)wsrl.nl en telefoonnummer (0344) 64 94 94.
Vermeld hierbij het nummer van het locatiedossier L-2010-029734.
Als u nog vragen heeft over deze brief, kunt u contact opnemen met Karin Oosters-de Boer,
telefoonnummer (0344) 64 91 90, e-mailadres k.oosters@wsrl.nl.
Hoogachtend,
namens het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
de ţe^fiĩäder PlanneĩTOost,
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Waterschap Rivierenland vindt helder taalgebruik belangrijk. Heeft u opmerkingen
brief? Dan kunt u daarover een mail sturen aan info@wsrl.nl.
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