
Van: Henk Meulenveld <h.meulenveld@wrij.nl> 

Aan: ruimtelijkeplannen <ruimtelijkeplannen@montferland.info> 

Datum 4-7-2019 18:48 

Onderwerp:  RE: Stavaza: Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro Voorontwerp bp Buitengebied, herziening Doetinchemseweg 11 te Kilder 

(Montferland) 

 

Geachte heer Bosch, 

 

Het voorontwerp heb ik doorgenomen. De watertoets is goed verwoord in het voorontwerp, gezien de afname van het verharde oppervlak en de 

infiltratie van hemelwater op het terrein, geeft het voor ons geen aanleiding tot opmerkingen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Henk Meulenveld 

Medewerker watersysteem 

 

T: +31314369759 M: +31653911328 E: h.meulenveld@wrij.nl 

________________________________________________ 

 

[cid:image001.gif@01D5325F.A1CF3190] 

 

Liemersweg 2, 7006 GG - Postbus 148, 7000 AC Doetinchem 

T: 0314-369 369  - F: 0314-343 258 - I: 

https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fwww.wrij.nl&c=E,1,JYYZtxhMPbiduovlYXE8wHFatbDo3VLKLq1HvnjL3V9teMiyBS

RcleXFo-GruJYj0RsdxeBW1I48aPglLuUqnfs1ZjT2n11aLpw-AG7aNILlk2we6PiP&typo=1<https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=http%3a%2f

%2fwww.wrij.nl&c=E,1,t2K7ckwfjM7OyUSuhC0wwxftGO4rNE7AQjt1PjZO1yag_46kPejFwJMj5s4637BwNOn4WR-R63wgmBQUswsaRlf4G

Wewc9IZSspEfcCq9fRAHPiLaHGv7YA,&typo=1> 

________________________________________________ 

Van: ruimtelijkeplannen <ruimtelijkeplannen@montferland.info> 

Verzonden: dinsdag 2 juli 2019 11:45 

Aan: Henk Meulenveld <h.meulenveld@wrij.nl> 

CC: Luuk Bosch <l.bosch@montferland.info>; Marieke Brouwer <M.Brouwer@wrij.nl> 

Onderwerp: Stavaza: Vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro Voorontwerp bp Buitengebied, herziening Doetinchemseweg 11 te Kilder (Montferland) 

 

Geachte heer Meulenveld, 

 

Kunt u mij vertellen of u al naar de Waterparagraaf van dit plan hebt kunnen kijken? 

Dit naar aanleiding van de onderstaande mail van 27 mei jl. 

Met uw advies naar aanleiding van de waterparagraaf zou dit bestemmingsplan op korte termijn in ontwerp ter inzage kunnen worden gelegd. 

Ik verneem graag uw reactie. 

 

Vriendelijke groet 

L. Bosch 

Beleidsmedewerker Ontwikkeling 

Cluster Land & Economie 

Tel: 0316-291656 

E-mail: l.bosch@montferland.info<mailto:l.bosch@montferland.info> 

=============================== 

 

 

Geachte heer Meulenveld, 

 

In het kader van het verplichte vooroverleg, maken wij bij deze melding van het voorontwerp bestemmingsplan 'Buitengebied, herziening 

Doetinchemseweg 11 te Kilder'. Het voorontwerp voorziet in een volledige herontwikkeling van de voormalige agrarische bedrijfslocatie 

Doetinchemseweg 11 te Kilder. Ter plaatse wordt alle voormalige agrarische bedrijfsbebouwing inclusief woning met deel gesloopt, waarna 3 

woningen in een compacte erfsituatie (cf. boerenerfgedachte) op de locatie worden herbouwd. In het bestemmingsplan wordt uitvoerig ingegaan 

op het thema 'water'. De nieuwe situatie zal leiden tot een vermindering van het verhard oppervlak op de locatie met ca 2.500 m². 

 

Graag vernemen wij binnen 6 weken (en zoveel eerder als mogelijk) of dit plan u vanuit waterhuishoudkundig oogpunt al dan niet aanleiding geeft 

tot het maken van op- of aanmerkingen. 

 

Het voorontwerp bestemmingsplan (pdf-versie) zal u binnen enkele minuten via wetransfer worden aangeboden. 

 

We gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben geïnformeerd en wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

L. Bosch 

Beleidsmedewerker Ontwikkeling 

Cluster Land & Economie 

Tel: 0316-291656 



E-mail: l.bosch@montferland.info<mailto:l.bosch@montferland.info> 

 

 

 

 

 

---Proclaimer De informatie in deze e-mail (inclusief de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het gebruik door de geadresseerde. Indien uit de 

aanhef of de inhoud blijkt dat dit bericht niet voor u bedoeld is, verzoeken wij u de afzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te 

verwijderen. Waterschap Rijn en IJssel gebruikt e-mail niet als medium voor het aangaan van verplichtingen of rechtsbetrekkingen, tenzij anders 

is overeengekomen. 


