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Onderwerp: wateradvies voorontwerp bestemmingsplan Kerkwerve 42 te Etten-Leur 

Geachte heer, mevrouw. 

Op 19 januari 2016 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan Kerkwerve 42 te Etten-Leur toegestuurd met 
het verzoek om een wateradvies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening. 

Aangezien de belangrijkste uitgangspunten voor het waterschap naar wens zijn opgenomen in het 
voorontwerp bestemmingsplan geven wij een positief wateradvies. 

Wij wijzen u erop dat er voor het uitvoeren van werkzaamheden in of rondom oppervlaktewaterlichamen of 
waterkeringen en voor het onttrekken/infi ltreren van grondwater, gebods- of verbodsbepalingen kunnen 
gelden op basis van de Keur. Veelal is voor werkzaamheden die consequenties hebben voor de 
waterhuishouding en het waterbeheer een vergunning van het waterschap benodigd. In sommige gevallen 
kan een werkzaamheid onder een Algemene regel vallen, waardoor er onder voorwaarden sprake kan zijn van 
een vrijstelling van de vergunningplicht. De Keur en de Algemene regels zijn onder andere te raadplegen op 
de website van het waterschap (www.brabantsedelta.nl). Voor meer informatie hierover kunt u contact 
opnemen met de afdeling vergunningen via telefoonnummer 075 564 13 45. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact 
opnemen met van het waterschap via telefoonnummer . 

Hoogachtend, 
Namens het dagelijks bestuur, 
Hoofd afdeling vergunningen 

Ir. A.H.J. Bouten 
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Postbus 5520, 4801 DZ Breda T 076 564 10 00 F 076 564 10 11 
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Datum 

3 februari 2016 

Ons kenmerk 

C2184211/3919516  

Uw kenmerk 

- 

Contactpersoon 

B.C. (Bart) Coolen 

Telefoon 

(073) 681 23 28 

Email 

bcoolen@brabant.nl 

Bijlage(n) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid met  
openbaarvervoer: zie 
www.brabant.nl/busentaxi 

Geacht college, 

 

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd 

op het voorontwerp bestemmingsplan ‘Kerkwerve 42’. 

 

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe zich verhoudt tot de provinciale 

belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijke beleid relevant zijn. Uw 

voorontwerp geeft ons geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. 

 

 

 

Cluster Ruimte, 

namens deze, 
 

 

 

 

  

P.M.A. van Beek, 

Afdelingshoofd Cluster Ruimte 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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