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Provincie Noord Brabant, Gedeputeerde Staten
Postbus 90151, 5200 MC
"s Hertogenbosch

Sprang Capelle, 29 juni 2019

Geachte Heren,

Bij deze onze zienswijze op de Partiele herziening peilbesluit Oosterhout-langstraat.

Met vriendelijke groet,

AJ.Dekkers
VOF Handelskwekerij A.J.Dekkers

;ers - de Vrij

1 JUL 2019

İ Provincie»

Noord-Brahant

Aantekenen en per gewone post
VOF Handelskwekerij A.J. Dekkers
Wendelnesseweg 35
5161 ZH Sprang Capelle

Aan Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten,
Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch,
onder vermelding van ontwerp-inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat, C2244126.

Zienswijze:
Het plan ontwerp-Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk is onvoldoende
gedetailleerd om te beoordelen. Het waterhuiskundigplan en de bijbehorende ontwerpcriteria
ontbreken. Het is onvoldoende duidelijk of de kwaliteit van de waterhuishouding wordt
geborgd in de plannen. Ter indicatie geven we hieronder enkele vragen weer die ons
opvallen en die we beantwoord willen zien:
«

»
»

*

*

Het peilgebied de Kwekel wordt qua waterhuishouding opgedeeld. Eén deel is opgenomen
in op de plankaart. Het andere deel niet. Welke wettelijk grondslag heeft het deel dat niet is
opgenomen op de plankaart?
De afwatering van het peilgebied de Kwekel verandert, maar lijkt niet opgenomen op de
plankaart.
Hoe worden de twee delen van het peilgebied de Kwekel qua waterhuishouding gescheiden
van elkaar? Door de lage ligging van het peilgebied aan de noordzijde is een onderbreking
van de watergangen tot maaiveldniveau niet voldoende. Er zal een ophoging nodig zijn om
het zuidelijk deel van de Kwekel, bij wateroverlast, droog te houden.
Met behulp van de plankaart is het onvoldoende vast te stellen hoe de werking van het
waterhuiskundigplan zal zijn. Aan de documenten ontbreekt een watertoets.
o Door de waterpeil verhogingen wordt de berging van watergangen minder, kunt u
aangeven hoe de berging wordt gecompenseerd en/of de toevoer wordt
verminderd?
o Er worden maatregelen aan de watergangen, stuwen e.d. voorgeschreven in het
plan. De maatregelen is niet afdoende om te kunnen beoordelen of dit gaat
functioneren.
o Er worden gemalen voorgeschreven in het plan. De capaciteit ontbreekt om te
kunnen inschatten of de gemalen groot genoeg zijn om wateroverlast te voorkomen.
o Er worden inlaten voorgeschreven in het plan. De afmetingen en specificaties
ontbreken om te kunnen inschatten of werking afdoende zal zijn. Kunt u tevens de
werking van een inlaat toelichten. Wanneer wordt een inlaat gebruikt en wanneer
niet.
Kunnen we document: Waterhuishouding Waalwijk e.o. Project BR668-44 ter inzage
ontvangen?

Hoe garandeert dit plan dat het zuidelijk deel van de Kwekel geen grondwaterstijging zal
ondervinden als gevolg van dit plan?

«
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