
Van:                                            
Verzonden:                             donderdag 27 juni 2019 10:44
Aan:                                           
Onderwerp:                            RE: Verzoek reactie i.h.k.v het vooroverleg art. 3.1.1. concept ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City
 
Hallo ,
 
Sorry voor de toch wat late reactie, het waterschap heeft geen bezwaar op dit vooroverleg bestemmingsplan, echter heeft het waterschap nog wel een opmerkingen.
Het klopt dat er voor het werken in de dijk een watervergunning nodig is, echter missen we een iets concretere invullen van hoe hier mee om wordt gegaan, welke plannen zijn er om de waterkering te
beschermen. Hierbij kan worden gedacht aan bijvoorbeeld dat er zo veel mogelijk wordt getracht om te werken buiten het profiel van vrije ruimte, de stabiliteit en waterveiligheid van de waterkering
altijd zal worden gewaarborgd door het aanbrengen van vervangende maatregelen.
 
Groet, 
 
Van: 
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 9:08
Aan: 
Onderwerp: RE: Verzoek reactie i.h.k.v het vooroverleg art. 3.1.1. concept ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City
 
Beste , bedankt voor je reactie. Ik zal het ook doorgeven aan mijn collega’s. Het is overigens geen probleem als je volgende week of die week erop een reactie geeft hoor. We zijn toch nog druk
bezig.
 
Met vriendelijke groet,
 
 
 

Gemeente Rotterdam Cluster Stadsontwikkeling
Website: www.rotterdam.nl

“De Rotterdam”: Wilhelminakade 179, 3072 AP Rotterdam
Postbus 6575, 3002 AN Rotterdam
 

NB ik werk niet op vrijdagen
 

Van: wshd.nl> 
Verzonden: woensdag 5 juni 2019 08:22
Aan: 
Onderwerp: FW: Verzoek reactie i.h.k.v het vooroverleg art. 3.1.1. concept ontwerpbestemmingsplan Feyenoord City
 
Hallo
 
Ik heb van  deze mail voor het ontwerpbestemmingsplan door gekregen, gezien de drukte verwacht ik er op zijn vroegst vrijdag reactie op te kunnen geven. In het vervolg kunnen de
bestemmingsplannen bij voorkeur worden ingediend op het omgevingsloket of naar vergunningen@wshd.nl worden gestuurd (dit heeft niet de voorkeur) en in geval van problemen kunnen ze naar mij
worden gestuurd (ik ben de vervanger van
 
Met vriendelijke groet,
 

 
Adviseur vergunningen en plantoetser IJsselmonde, afdeling vergunningverlening, Handhaving en toezicht| waterschap Hollandse Delta
Handelsweg 100, 2988 DC Ridderkerk | Postbus 4103, 2980 GC Ridderkerk

 
 

Vindt u deze informatie onduidelijk? Wij geven graag een toelichting.
Geef het door aan de afzender wanneer deze e-mail niet voor u is en verwijder dit bericht.

http://www.rotterdam.nl/
mailto:vergunningen@wshd.nl



