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Sandra Jansen - van Gerwen Advies

Van: Niezen, Henk <henk.niezen@gemert-bakel.nl>

Verzonden: dinsdag 24 november 2015 10:33

Aan: Sandra Jansen - van Gerwen Advies

Onderwerp: FW: vooroverleg wijzigingsplan Esp 9 in Bakel

Bijlagen: Esp 9 in Bakel.pdf

Van: Mol, Raymond van [mailto:rvanmol@aaenmaas.nl]
Verzonden: maandag 9 november 2015 13:28
Aan: Niezen, Henk
Onderwerp: RE: vooroverleg wijzigingsplan Esp 9 in Bakel

Beste Henk,

Hierbij mijn reactie op voorontwerp wijzigingsplan “Esp 9 in Bakel”.

Het plangebied is gelegen in een “wijstgebied” (zie bijlage). Wijstgebieden zijn opgenomen in de Keurkaarten. Het
betreft een uniek geohydrologisch verschijnsel dat zich langs de Peelrandbreuk voordoet. De Peelrandbreuk vormt
de overgang tussen de zakkende gronden (slenk) en stijgende gronden (horst) in Oost Brabant. Langs de breuklijn
schuren de gronden langs elkaar waardoor deze slecht doorlatend wordt voor grondwater. Het verschijnsel dat de
grondwaterstand op de hoger gelegen horst duidelijk hoger ligt dan in de lager gelegen slenk, wordt als wijst
getypeerd. Wijstgebieden zijn de gebieden waar dit verschijnsel duidelijk zichtbaar is. Deze gebieden zijn
overgenomen uit de het Provinciaal Waterplan, aangeduid als “projectgebieden Wijst”.

In een intentieverklaring (2007) tussen provincie, waterschap, gemeenten, belangenorganisaties en
terreinbeheerders zijn afspraken gemaakt om vijf wijstgebieden te herstellen. In het WBP 2010 – 2015 is
opgenomen dat het waterschap het wijstverschijnsel in deze gebieden beschermt door activiteiten van derden te
reguleren. Alle activiteiten die het wijstverschijnsel aantasten dienen te worden vermeden. Zoals het doorsnijden
van de breuklijn of het treffen van voorzieningen om de grondwaterstand structureel te verlagen.

Graag In het plan aangeven dat het plangebied is gelegen een wijstgebied. Kan er een regel worden opgenomen,
dat het doorsnijden van de breuklijn of het treffen van voorzieningen om de grondwaterstand structureel te
verlagen, voorkomt?

Alvast bedankt voor je reactie.

Met vriendelijke groet,

Raymond van Mol
Beleidsmedewerker watertoets
Waterschap Aa en Maas

T +31 73 615 68 57
E rvanmol@aaenmaas.nl

www.aaenmaas.nl
Pettelaarpark 70, 5216 PP 's-Hertogenbosch
Postbus 5049, 5201 GA 's-Hertogenbosch
088-1788000
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Aanwezig: ma, di, wo (tot 13.00), do, vr (tot 13.00)

Van: Niezen, Henk [mailto:henk.niezen@gemert-bakel.nl]
Verzonden: maandag 26 oktober 2015 15:32
Aan: Watertoets
Onderwerp: vooroverleg wijzigingsplan Esp 9 in Bakel

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij vraag ik u om advies in het kader van het vooroverleg over het bijgevoegde voorontwerp
wijzigingsplan Esp 9 in Bakel.

Als u nog vragen over dit plan heeft, dan hoor ik het graag.

Met vriendelijke groet,

Henk Niezen
Senior medewerker Vergunningen & Toezicht
henk.niezen@gemert-bakel.nl | 0492-37 85 00
www.gemert-bakel.nl | @gemGemertBakel
facebook.com/gemeenteGemertBakel


