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Van: Heijnen, Wilfried
Verzonden: vrijdag 24 augustus 2018 11:51
Aan: 'marcel@roobeek-advies.nl'
CC: 'E.vanSpijker@stadskanaal.nl'; Secretariaat
Onderwerp: Z10933 - FW: Bevestiging van de Watertoets : 20180709-33-18272
Geachte Marcel Beek,
in reactie op het plan Floralaan Musselkanaal (naast nr. 29), deel ik u mee
geen verdere opmerkingen te hebben en het waterschap kan instemmen met het plan.
Ondanks dat binnen het stedelijk gebied de verharding toeneemt met meer dan 150 m2,
lijkt compensatie in open water in de directe omgeving geen reëele optie.
Het waterschap gaat er van uit dat de gemeente Stadskanaal de riolering hierop heeft
gedimensioneerd
en het gemengde rioolstelsel tzt. zal worden vervangen voor een gescheiden stelsel.
Daarvoor zal de gemeente voldoende ruimte in de omgeving van Musselkanaal of binnen het
stedelijk gebied
gaan realiseren die wateroverlast zal voorkomen.
Voor het overige zijn er geen opmerkingen en kan het waterschap instemmen met het plan.
Met vr. gr.
Wilfried Heijnen
Van: De Digitale Watertoets [mailto:noreply@dewatertoets.nl]
Verzonden: maandag 9 juli 2018 12:22
Aan: Waterschap Hunze en Aa's Veendam
Onderwerp: Bevestiging van de Watertoets : 20180709-33-18272

Geachte heer/mevrouw ,
U heeft een digitale watertoets uitgevoerd op de website www.dewatertoets.nl. De toets is uitgevoerd
op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van Waterschap Hunze en Aa's. In de bijlage
vindt u de documentatie die bij de toets hoort. Wij verzoeken u de bijlagen goed door te nemen.
Naast een samenvatting van de toets, treft u één van de volgende documenten aan afhankelijk van
de procedure die u heeft doorlopen:





paragraaf geen waterschapsbelang
standaard waterparagraaf korte procedure
uitgangspuntennotitie normale procedure

De volgende bestanden zijn aangemaakt bij deze toets:

Toetsresultaat

download

Samenvatting

download

Geüpload bestand download
Plandata

download

Gisdata

download

Mocht u vragen hebben over deze toets dan kunt u contact opnemen met het waterschap.
met vriendelijke groet,
Waterschap Hunze en Aa's
postbus: 195
postcode: 9640 AD
plaats: Veendam
telefoon: 0598 693800
Disclaimer
De informatie in dit e-mail bericht (inclusief informatie in bijlagen) is uitsluitend bestemd voor het
gebruik door de geadresseerde. Indien u deze e-mail per ongeluk ontvangt, verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de opsteller daarvan, het bericht te vernietigen en de inhoud
daarvan niet te gebruiken of aan derden te openbaren.

