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Onderwerp

Bouwen in invloedszone Peelrandbreuk

Geachte heer/mevrouw,

Door de gemeente Gemert-Bakel is om advies gevraagd voor 2 projecten,

namelijk:
1. Zandstraat 32 in De Mortel

2. Kievitsweg 7 in De Mortel

Het project 1, Zandstraat 32 in De Mortel, beoogt het oprichten van een

zwembad met een diepte tot 1,85 m beneden maaiveld en een tuinhuisje op het

maaiveld. De locatie ligt ca 150 m ten oosten van een tak van de

Peelrandbreuk.

Volgens de inventarisatie van wijstgebieden 2007 zijn er in het gebied geen

aanduidingen voor wijst. Het betreft een gebied met diepe grondwaterstanden

(grondwatertrap VII). Op basis van deze gegevens zal bij de bouw van het

zwembad en tuinhuisje het waterhuishoudkundige belang niet worden

aangetast en gaan wij akkoord met de aanvraag.

In het project 2, Kievitsweg 7 in De Mortel, zullen geen nadere

bouwactiviteiten plaats vinden; wel zullen de bestaande varkensstallen worden

afgebroken. Aangezien voor dit project geen graafwerkzaamheden zullen

worden verricht in ongestoorde bodem, zal het waterhuishoudkundig belang

niet worden aangetast en gaan wij akkoord met de aanvraag.

Datum

17 december 2010

Ons kenmerk

2379886

Uw kenmerk

RO/SPA/MB/329502 +

191652

Contactpersoon

T.H.M.F. Huijsmans

Directie

Ecologie

Telefoon

(073) 680 80 40

Fax

(073) 680 76 41

Bijlage(n)

E-mail

THuijsmans@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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Provincie Noord-Brabant

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

namens deze,

J.A. van der Schroeff, bureauhoofd Oppervlaktewater

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document
digitaal ondertekend
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