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Provincie Zeeland 

bericht op brief van: 24 december 2015 

uw kenmerk: 

onskenmerk: 16001181/NWR. 16.002 

afdeling: Ruimte 

bijlage(n): 

behandeld door: 

doorkiesnummer: 

onderwerp: 

het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente Reimerswaal 
Postbus 70 
4416 ZH KRUININGEN 

A.M. Mol 

(0118) 63 1740 

Vooroverlegreactie voorontwerp bestemmingsplan 
"Grintweg 60, Yerseke", gemeente Reimerswaal 

verzonden: 2 6 JAN. 20Î6 Middelburg, 26 januari 2016 

Geacht college, 

Op 4 januari 2016 hebben wij van u het voorontwerp van de bestemmingsplan "Grintweg 60, Yerseke" ont
vangen in het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening. 
Wij hebben naar aanleiding van dit bestemmingsplan de volgende opmerkingen. 

Op de plankaart wordt ter plaatse van de paardenhouderij de specifieke aanduiding "Agrarisch" gelegd. Het 
gaat hier echter om een activiteit die gebruiksgericht is waardoor een agrarische bestemming niet echt past. 
Een recreatieve bestemming ligt ons inziens meer voor de hand. 
Wij verzoeken u de bestemming op de plankaart, ter plaatse van de paardenhouderij, te wijzigen in "Recrea
t ief. 

Hoogachtend, 

gedeputeerde staten, 
namens dezen 

ir. P. Gooşsen, 
hoofd afdaling Ruimte 

Provinciehuis Middelburg 
Bezoekadres: Abdij 6 
4331 BK Middelburg 

Postadres: 
Postbus 6001 
4330 LA Middelburg 

www.zeeland.nl 
T: 0118 -631011 
F: 0 1 1 8 - 6 2 6 9 4 9 
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waterschapScheldestromen 

Gemeente Reimerswaal 
Postbus 70 
4416 ZH KRUININGEN 

uw bericht 

uw kenmerk 

ons kenmerk 

bijlagen 

n 

: 14 januari 2016 

: e-mail van dhr D. Steenbergen 

: 2016003567 

(bij reactie graag dit nummer vermelden) 

behandeld door 

doorkiesnummer 

e-mail 

verzenddatum 

projectnummer 

drs. ing. J.M. Schipper 

088-2461000 

info@scheldestromen. n l 

3 februari 2016 

onderwerp : wateradvies plan 'Grindweg 60, Yerseke' 

Geachte heer, mevrouw, 

Middelburg, 3 februari 2016 

Het plan 'Grindweg 60, Yerseke' (versie 15 december 2015) dat aan het waterschap 
is voorgelegd geeft ons geen aanleiding opmerkingen te maken. 

In de waterparagraaf is aan de hand van de relevante thema's uiteengezet wat de 
consequenties zijn van het plan en hoe daarmee wordt omgegaan. 

Deze brief is tevens het wateradvies. 

Hoogachtend, 

namens het dagelijks bestuur 
van waterschap Scheldestromen 

A 
drs. L.A. Willemse-Outermans 
teamleider Waterkwantiteit en Ruimte
lijke Ordening 

Postadres: Bezoekadressen: 1 0 8 8 2461000 (lokaal tar ief) 
f 0 8 8 2461990 

Postbus 1000, Kanaalweg 1, Kennedylaan 1, einfo@scheldestromen.nl 
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