
Van: "Jeroen Sopers" <j.sopers@prv.gelderland.nl> 
Aan: "Luuk Bosch" <l.bosch@montferland.info> 
Datum 1/5/2010 1:24  
Onderwerp:  De Kemp 6 Wijnbergen 
 
Beste Luuk, 
  
Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! 
  
Om het jaar goed te beginnen heb ik slechts een kleine opmerking met betrekking tot het voorontwerpplan De Kemp 
6 te Wijnbergen. Aangegeven is dat het gaat om een gebied met een lage archeologische waarde (paragraaf 3.5 van 
de toelichting), maar volgens mijn gegevens gaat het om een gebied met middelhoge archeologische waarde. Graag 
zou ik zien dat dat in het ontwerp hersteld wordt, waarbij ook de nodige maatregelen in verband hiermee worden 
opgenomen in de voorschriften. 
  
Voorgaande kun je zien als onze reactie in het kader van het betreffende plan. Ik hoop je hiermee voldoende te 
hebben geinformeerd. Mocht je nog vragen hebben dan kun je me altijd bellen/mailen. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Jeroen Sopers 
 
****************************************************************************** 
 
De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de 
 
geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde 
 
is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of 
 
verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan, behoudens 
 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de provincie Gelderland. De 
 
provincie Gelderland staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging 
 
van c.q. de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst 
 
daarvan. Uitsluitend het door de bevoegde persoon of het bevoegde 
 
bestuursorgaan getekende papieren document is bindend. 
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Het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Montferlang
Postbus 47 ! -
6940 BA Didam ii
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Datum 31 december 2009
Betreft vooroverleg bestemmingsplan "Buitengebied 2000 (herziening 2002),

herziening De Kemp 6 te Wijnbergen"

Geacht college,

Op 23 november 2009 heb ik uw verzoek ontvangen om advies op grond van
artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening over het
voorontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 2000 (herziening 2002),
herziening De Kemp 6 te Wijnbergen".

In de brief van 26 mei 2009 aan alle colleges van burgemeester en wethouders
heeft de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(VROM) aangegeven over welke nationale belangen uit de Realisatieparagraaf
Nationaal Ruimtelijk Beleid (RNRB, TK 2007-2008, 31500 nr. 1) gemeenten altijd
vooroverleg moeten voeren met het Rijk. Gemeenten verzoeken zelf de
afzonderlijke rijksdiensten om advies. De VROM-Inspectie coördineert vervolgens
de rijksreactie over voorontwerpbestemmingsplannen, -projectbesluiten en
-structuurvisies richting gemeenten.

Het bovengenoemde plan geeft de betrokken rijksdiensten geen aanleiding tot het
maken van opmerkingen, gelet op de nationale belangen in de RNRB.

Hoogachtend,
de directeur-inspecteur regio Oost,

VROM-Inspectie
Directie Uitvoering
Regioafdeling Oost

Pels Rijckenstraat 1
Postbus 136
6800 AC Arnhem
www.vrom.nl

Contactpersoon
A. de Haan

T 026-3528400
F 026-3528455
vio-ruimtelijkeplannen
@minvrom.nl

Kenmerk
20090076592-AHA-O

Kopie aan
Provincie Gelderland
Dienst REW
Postbus 9090
6800 GX Arnhem

mr. R.J.M, van den Bogert
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30 november 2009

Wateradvies De Kemp 6

N.E. Otten
0314-369557
n.otten@wrij.nl
auteur;Provincie
Gelderland, R. Kohutnicki,
Postbus 9090 GX Arnhem
geen

Geacht College,

Op maandag 30 november 2009 heeft u het voorontwerp bestemmingsplan De Kemp 6 te
Wijnbergen toegestuurd. In het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1. van
het Besluit ruimtelijke ordening is dit de reactie van waterschap Rijn en IJssel.

Na beoordeling van de ingediende stukken heb ik geen op- en/of aanmerkingen op het
ontwerp projectbesluit en de hierin opgenomen waterparagraaf. De watertoetstabel is
volledig opgenomen en de relevante waterthema's zijn voldoende uitgewerkt. Onze eerder
gemaakte opmerkingen zijn verwerkt in de waterparagraaf.

Ik wil u er wel op wijzen dat zowel Rijk, provincie als waterschap per 2010 nieuwe
beleidsplannen hebben.

Mocht u nog andere wijzigingen aanbrengen in het plan dan word ik daarvan graag op de
hoogte gesteld.

Met vriendelijke groet,

drs. I. Canter Cremers-Rijsdorp
manager Waterbeheer

Bezoekadres: Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem | Postadres: Postbus 148, 7000 AC Doetinchem
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