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Bernd Derksen

Van: watertoets watertoets [watertoets@veltenvecht.nl]
Verzonden: dinsdag 30 oktober 2012 14:05
Aan: Bernd Derksen
Onderwerp: Wateradvies bestemmingsplan Schoonebeek, bedrijventerrein De Vierslagen, 

Dossiercode: EMM-SCHNBK-12-0536

Geachte heer Derksen,

Op 11 juli 2012 heeft waterschap Velt en Vecht uw verzoek om een wateradvies, via de website www.dewatertoets.nl, 
ontvangen.

Het betreft het bestemmingsplan Schoonebeek, bedrijventerrein De Vierslagen. Tevens is als bijlage meegezonden 
de waterparagraaf bij het bestemmingsplan De Vierslagen.

In kader van de watertoets heeft het waterschap de volgende opmerking:

In de één na laatste alinea van waterparagraaf 1.11 ‘Richtlijnen ten behoeve van de nadere inrichting/nieuwe 
ontwikkeling’ staat beschreven dat ‘regenwater van verontreinigde oppervlakken op eigen terrein geborgen wordt en 
gedoseerd afgevoerd wordt via het rioolstelsel naar de RWZI’.
Het waterschap vindt deze tekst te algemeen. Niet alle stoffen mogen namelijk geloosd worden op het rioolstelsel. 
Hier zijn regels voor opgesteld. Zoals bijvoorbeeld het “Activiteitenbesluit".

Wanneer voornoemde opmerking in het plan wordt meegenomen heeft waterschap Velt en Vecht geen bezwaar.

Met vriendelijke groet,

Lammert Lasker,
Medewerker watertoets
Waterschap Velt en Vecht
Postbus 330
7740 AH Coevorden

Proclaimer
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de 
geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de 
opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.Het 
waterschap Velt en Vecht gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, 
tenzij anders is overeengekomen. 
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