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Geacht College, 

Op 31 januari 2013 heeft Aelmans ROM, namens Maatschap Smeets-Hartmann, een 
verzoek ingediend bij het Watertoetsloket Roer en Overmaas* voor het geven van een 
wateradvies over bovengenoemd plan. Het plan betreft een uitbreiding van de bestaande 
bouwkavel voor het realiseren van onder andere twee mestbassins en een nieuwe loods. 

In of nabij het plangebied bevinden zich geen primaire oppervlaktewateren of zuiverings-
technische werken. Het plan ligt wel in het beheersgebied van Rijkswaterstaat. 

Het plan voldoet aan de uitgangspunten voor duurzaam stedelijk waterbeheer en aan onze 
richtlijnen voor het dimensioneren van waterhuishoudkundige voorzieningen. Wij kunnen 
derhalve hiermee instemmen. 

Bij eventuele vragen over dit wateradvies kunt u contact opnemen met de heer Bodelier. 

Ten slotte maken wij u erop attent dat indien bij de realisatie mogelijk grondwater wordt 
onttrokken er een vergunning in het kader van de Waterwet noodzakelijk is. Voor meer 
informatie over de vergunningprocedure kunt u contact opnemen met de heer Bodelier. 
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Een afschrift van deze brief is verstuurd aan Rijkswaterstaat en aan Alemans ROM, Kerk
straat 4, 6367 JE Voerendaal. 

Hoogachtend, 

het dagelijks bestuur, 
krachtens mandaat, 

ing. J .M.G. In den Kleef, 
secretaris/directeur 
Waterschap Roer en Overmaas 

* Het Watertoetsloket Roer en Overmaas is een gezamenlijk initiatief in het kader van de watertoets van het Waterschap Roer 
en Overmaas, het Waterschapsbedrijf Limburg, de Provincie Limburg en Rijkswaterstaat Limburg. Dit wateradvies is opgesteld 
door het Waterschap Roer en Overmaas. Rijkswaterstaat geeft een afzonderlijk wateradvies, dat vooraf inhoudelijk is afgestemd 
met het waterschap. 

Kracntens manaaat, 

201302619 


