
NOTA VAN WIJZIGINGEN TER AANVULLING OP PROJECTPLAN WATERWET 

LEEGVELD 

 

Dit document bevat de wijzigingen ten opzichte van het eerder vastgestelde Projectplan Waterwet 

Leegveld. 

 

Aanleiding: 

Bij besluit van 19 november 2018 heeft het dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas het 

projectplan ‘projectplan waterwet Leegveld’ vastgesteld. Bij besluit van 22 november 2018 heeft het 

college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant goedkeuring verleend aan het besluit van het 

waterschap. Tegen het plan is beroep ingesteld. Bij de behandeling van de beroepen is toegelicht op 

welke wijze de verhoging van de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) onder de voormalige 

vuilstort Leegveld beperkt blijft tot maximaal 5 cm. Deze beheerstrategie was niet opgenomen in het 

vastgestelde projectplan en evenmin was inzichtelijk dat de voorziening effectief is. In de 

tussenuitspraak van de Raad van State op 13 januari 2021 is aan het college van gedeputeerde 

staten opgedragen om dit gebrek te herstellen door een nadere motivering.  

In deze nota van wijzigingen wordt de toereikende motivering ter aanvulling op het eerder 

vastgestelde projectplan en goedkeuringsbesluit nader uitgewerkt. 

 

Aanpak 

Via een extern onderzoek is een modeltechnische onderbouwing gemaakt voor de beheerstrategie 

voor het beheersen van de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) onder de voormalige 

stortplaats Leegveld.  

 

Leeswijzer 

Deze nota geeft de wijzigingen weer ten opzichte van het eerder vastgestelde projectplan (dd. 19 

november 2018). Omwille van de leesbaarheid worden de wijzigingen doorgevoerd in een 

geconsolideerde versie van het projectplan dat tezamen met de nota van wijzigingen ter inzage wordt 

gelegd. De wijzigingen betreffen aanpassing van de nummering van paragrafen, wijziging van 

tekstuele verwijzingen en toevoegingen van tekst naar aanleiding van het uitgevoerde onderzoek. 

Tevens worden de bijlagen benoemd waarin wijzigingen zijn aangebracht. Ook het uitgevoerde 

onderzoek is toegevoegd aan de bijlagen. 

 

De wijzigingen 

 

Voorkant PPWW: 

[Bestaande titel] 

Projectplan Waterwet Leegveld 

 

[Gewijzigde titel] 

Projectplan Waterwet Leegveld (geconsolideerde versie d.d. 8 juni 2021) 

 

Titelpagina: 

[Ingevoegd tekstblok] 

Dit Projectplan Waterwet bevat de wijzigingen zoals vastgesteld met de nota van wijzigingen bij 

besluit van het Dagelijks Bestuur van waterschap Aa en Maas van 8 juni 2021. 

 

Inhoudsopgave: 

[Toegevoegd] 



- Paragraaf 6.5.5 Voorzieningen ten behoeve van sturing GHG onder voormalige stortplaats 

Leegveld 

- Bijlage A31 Beheersing grondwaterstand voormalige stortplaats Leegveld 

 

[Gewijzigde nummering paragrafen] 

- 6.5.6 Voorzieningen tegen nadelige gevolgen voor landschap en cultuurhistorie 

- 6.5.7 Voorzieningen tegen muggenoverlast 

- 6.5.8 Nazorgperiode 

 

5.7 Cultuurhistorie 

[Bestaande tekst met verwijzing naar paragrafen] 

Zie voor deze (mitigerende) maatregelen paragraaf 6.5.5 en 4.5.4.  

 

[Tekst met gewijzigde verwijzing naar paragrafen] 

Zie voor deze (mitigerende) maatregelen paragraaf 6.5.6 en 4.5.4. 

 

5.8.3 Stort Leegveld 

[Toegevoegde tekst] 

Rondom de voormalige stortplaats Leegveld worden peilgestuurde drainagesloten aangelegd die tot 

doel hebben om de GHG onder de voormalige vuilstort te handhaven op het huidige niveau (met een 

maximale stijging van 5 cm). Voor meer informatie hierover zie paragraaf 6.5.5.  

 

5.8.4 Monitoringsplan stortplaatsen 

[Bestaande tekst]: 

Door lokale geohydrologische maatregelen (bijvoorbeeld aanpassing van het peilbeheer) kunnen 

eventuele ongewenste effecten ten gevolge van de vernatting worden tegengegaan. 

 

[Vervangen door] 

Door de aanleg van peilgestuurde drainagesloten kan indien er toch geohydrologische veranderingen 

(stijging GHG) optreden worden bijgestuurd en kunnen daarmee eventuele ongewenste effecten ten 

gevolge van de vernatting worden tegengegaan. Voor meer informatie hierover zie paragraaf 6.5.5  

 

6.5 Financieel nadeel en voorzieningen tegen nadelige gevolgen 

6.5.1 Financieel nadeel 

2. Technische maatregelen ter voorkomen van schade 

[Toegevoegde tekst] 
 Het aanleggen van peilgestuurde drainagesloten om de locatie van de voormalige stortplaats 

Leegveld. Voor meer informatie hierover zie paragraaf 6.5.5. 

 

[Bestaande tekst met verwijzing naar paragrafen] 
Zie paragraaf 6.5.2 tot en met 6.5.4 voor een verdere toelichting van de maatregelen ter voorkoming 

van schade. 

[Tekst met gewijzigde verwijzing naar paragrafen] 
Zie paragraaf 6.5.2 tot en met 6.5.5 voor een verdere toelichting van de maatregelen ter voorkoming 

van schade. 

 

[Nieuwe paragraaf 6.5.5] 

 



6.5.5 Voorzieningen ten behoeve van sturing GHG onder voormalige stortplaats 

Leegveld 

Er zijn maatregelen voorzien die het mogelijk maken om de GHG onder de voormalige stortplaats 

Leegveld te kunnen beïnvloeden (zie bijlage A6.3). De maatregelen bestaan uit het aanleggen van 

een peilgestuurde drainagesloot, met een stuw, aan de noord en zuidzijde van de stortplaats. Deze 

worden aangesloten op de bestaande sloten die zijn gelegen langs de weg Leegveld en langs de 

kade van het Kanaal van Deurne.  

Door bureau Witteveen en Bos (zie bijlage A31) zijn deze maatregelen opgenomen in het 

hydrologisch grondwatermodel en zijn verschillende scenario’s doorgerekend. Uit de berekeningen 

van Witteveen en Bos volgt dat hiermee een stijging van de GHG beperkt kan worden tot maximaal 5 

centimeter.  

 

Met behulp van de peilbuizen rondom de voormalige stortplaats wordt het peil van de het grondwater 

gemonitord. Op basis van deze metingen kan een eventuele stijging of daling van de GHG worden 

waargenomen.  

 

De aan te leggen peilgestuurde drainagesloten rondom de voormalige stortplaats Leegveld krijgen 

geen leggerstatus. 

 

Met de hierboven beschreven maatregel wordt voldaan aan de hydrologische randvoorwaarde zoals 

deze is beschreven in paragraaf 8.2. 

 

[Paragraafnummer 6.5.5 wordt 6.5.6] 

[Bestaande tekst] 

6.5.5 Voorzieningen tegen nadelige gevolgen voor landschap en cultuurhistorie 

 

[Gewijzigde tekst] 

6.5.6 Voorzieningen tegen nadelige gevolgen voor landschap en cultuurhistorie 

 

[Paragraafnummer 6.5.6 wordt 6.5.7] 

 [Bestaande tekst] 

6.5.6 Voorzieningen tegen muggenoverlast 

 

[Gewijzigde tekst] 

6.5.7 Voorzieningen tegen muggenoverlast 

 

[Paragraafnummer 6.5.7 wordt 6.5.8] 

[Bestaande tekst] 

6.5.7 Nazorgperiode 

 

[Gewijzigde tekst] 

6.5.8 Nazorgperiode 

 

Bijlagen 

[Gewijzigde bijlage] 

A6.1 Maatregelkaart A0 Noord 

Toelichting: Op de bestaande maatregelenkaart A6.1 is een kader aangebracht om het gebied van 

de voormalige stortplaats Leegveld met een verwijzing naar de nieuwe bijlage A6.3 

‘Maatregelenkaart voormalige stortplaats Leegveld’ 



 

[Nieuwe Bijlage] 

A6.3 Maatregelenkaart voormalige stortplaats Leegveld’ 

Toelichting: Op deze kaart zijn de maatregelen opgenomen die worden uitgevoerd rondom de 

voormalige stortplaats Leegveld met als doel om de GHG onder de stortplaats te kunnen beïnvloeden. 

 

[Gewijzigde bijlage] 

A7.2 Stuwen 

Toelichting: Bij de voormalige stortplaats Leegveld worden twee stuwen aangebracht. Deze twee 

stuwen zijn toegevoegd in de tabel in bijlage A7.2 Stuwen. Het betreft de stuwen SAS-1 en SAS-2. 

 

[Nieuwe Bijlage] 

A31 Beheersing grondwaterstand voormalige stortplaats Leegveld 

Rapportage van Witteveen en Bos dd 26 april 2021.  

 

Toelichting: Door bureau Witteveen en Bos is hydrologische model van het project Leegveld ter 

plaatse van de voormalige stortplaats Leegveld geactualiseerd om de effectiviteit van de 

beheerstrategie voor de GHG aan te tonen. De rapportage die naar aanleiding hiervan is opgesteld 

is als bijlage A31 toegevoegd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


