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VERZONDEN 2 8 FEB. 2013

Onderwerp

Vooroverlegreactie voorontwerp-bestemmingsplan `Recreatiepark Elsendorp'

Geacht college,

In het kader van het wettelijk vooroverleg heeft u ons om een reactie gevraagd

op het voorontwerp-bestemmingsplan `Recreatiepark Elsendorp'.

Wij hebben ons beperkt tot de vraag hoe het bestemmingsplan zich verhoudt

tot de provinciale belangen die op basis van het provinciaal ruimtelijk beleid

relevant zijn. Uw voorontwerp-bestemmingsplan geeft ons geen aanleiding tot

het maken van opmerkingen.

De directie Ruimtelijke Ontwikkeling en Handhaving,
namens deze,

P.M.A. van Beek,

bureauhoofd Toezicht Ruimtelijke Ontwikkeling.

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.

Datum

27 februari 2013

Ons kenmerk

C2107114/3365454

Uw kenmerk

Contactpersoon

A.H.P. Bosmans

Directie

Ruimtelijke Ontwikkeling &

Handhaving

Telefoon

(073) 681 27 84

Fax

(073) 680 76 45

Bijlage(n)

E-mail

abosmans@brabant.nl

Het provinciehuis is vanaf
het centraal station bereik-
baar met stadsbus, lijn 61
en 64, halte Provinciehuis
of met de treintaxi.
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Gemeente Gemert-Bakel
t.a.v. de heer Verleijsdonk
Postbus 10000
5420 DA GEMERT

Geachte heer Verleijsdonk,

Datum 4 februari 2013

Ons kenmerk 336545

Doorkiesnr. 073 61 56 857 / Raymond van Mol

Onderwerp Vooroverleg bestemmingsplan
recreatiepark Elsendorp

Op 15 januari 2013 heeft u ons via de mail gevraagd een reactie te geven op het voorontwerp-
bestemmingsplan "Recreatiepark Elsendorp".

Het plan
Ten zuidoosten van Elsendorp is het Recreatiepark Elsendorp gelegen. Voor het recreatiepark is
het bestemmingsplan "Camping Elsendorp" vigerend. Om tot een verdere doorontwikkeling van het
recreatiepark te komen is meer flexibiliteit ten aanzien van de juridische regeling gewenst.

Waterapecten
Het vuilwater van de voorzieningen en vaste plaatsen wordt ingezameld en via een
rioleringssysteem en vier putten afgevoerd naar een hoofdput. Vanuit de hoofdput wordt het
afvalwater naar het gemeentelijk rioolstelsel verpompt.

Al het regenwater dat op verharde oppervlakken valt infiltreert in de bodem. Op een lager gelegen
deel van het terrein vindt drainage plaats. Het drainagewater wordt met een pomp afgevoerd naar
de sloot langs de Limbraweg. De pomp heeft een maximale capaciteit van 5 m3/uur.

Door het plan neemt het verhard oppervlak niet toe. Nieuw aan te leggen rioolstelsel wordt
gescheiden aangelegd. Hierbij zal het vuilwater op het bestaande rioleringsstelsel wordt
aangesloten. Uitgangspunt hierbij is dat er niet gewerkt wordt met uitlogende materialen. Bij een
eventuele uitbreiding van het drainagesysteem dient er een melding gedaan te worden bij het
waterschap.

Werken met water. Voor nu en later.



Reactie
Het aanvragen van een watervergunning kan via Omgevingsloket online: www.omgevingsloket.nl.
Op Omgevingsloket online kunt u ook de vergunningcheck invullen. Daarmee ziet u of u een
vergunning nodig heeft voor de activiteiten die u wilt gaan uitvoeren en welke stukken u moet
meesturen bij de vergunningaanvraag. Voor aanvullende vragen kunt u contact opnemen met het
Waterwetloket via waterwetloket@aaenmaas.nl of telefoonnummer 073 615 8333.

Mocht u nog vragen hebben over deze brief, kunt u contact opnemen met dhr. R. van Mol onder
telefoonnummer 073 615 6857 of per e-mail rvanmol@aaenmaas.nl

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
namens deze,
hoofd afdeling Planadvies en Vergunningen,

ir. C.T.G. van Bentveld



 


