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Inleiding
Het Provinciaal Inpassingsplan ‘PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk’, heeft, inclusief Inrichtingsplan
en Peilenplan, ter inzage gelegen als ontwerp van 22 mei 2019 tot en met 2 juli 2019. Naar
aanleiding van ambtelijke reacties en de 74 ingediende zienswijzen uit het gebied zijn verbeteringen
doorgevoerd in de projectdocumenten. De doorgevoerde wijzigingen hebben het Provinciaal
Inpassingsplan ‘Natuurgebied Westelijke Langstraat’ als resultaat.
De wijzigingen, die tussen de inzagetermijn en de vaststelling van het plan zijn doorgevoerd, zijn
inzichtelijk gemaakt in deze nota van wijzigingen. Deze nota van wijzigingen is bedoeld als
overzicht voor alle belanghebbenden. Met dit overzicht geeft de provincie de verschillen weer
tussen het plan dat ter inzage heeft gelegen en het vastgestelde plan. Daarnaast is de nota van
wijzigingen bedoeld voor alle reclamanten, die een zienswijze hebben ingediend. Voor elke
indiener is inzichtelijk gemaakt op welke wijze haar/zijn zienswijze is vertaald in de plannen. In de
nota van zienswijzen wordt per zienswijze verwezen naar de desbetreffende wijzigingen in deze
nota van wijzigingen.
Bij het inzichtelijk maken van de doorgevoerde wijzigingen, is onderscheid gemaakt tussen
wijzigingen aan het Provinciaal Inpassingsplan, wijzigingen aan het Inrichtingsplan en wijzigingen
aan het Peilenplan. Voor elk onderdeel is daarna onderscheid gemaakt tussen wijzigingen naar
aanleiding van ambtelijke reacties (ambtshalve wijzigingen) of wijzigingen naar aanleiding van de
zienswijzen. Hieronder staat beschreven op welke wijze deze aanpassingen zijn doorgevoerd in
de stukken.
1. Wijzigingen Provinciaal Inpassingsplan
De wijzigingen aan het Provinciaal Inpassingsplan zijn integraal doorgevoerd in de plannen. De
toelichting, de verbeelding en de regels zijn daarmee onafhankelijk leesbare documenten. Deze
Nota van Wijzigingen is bedoeld om de verschillen inzichtelijk te maken tussen het ontwerpinpassingsplan en het vast te stellen inpassingsplan.
2. Wijzigingen Inrichtingsplan
De wijzigingen aan het Inrichtingsplan zijn vooral doorgevoerd op de ontwerptekeningen, die als
bijlage 5 onderdeel uitmaken van de toelichting van het PIP. De tekstuele toelichting van het
Inrichtingsplan is nauwelijks gewijzigd. De oorspronkelijke ontwerptekeningen zijn vervangen door
aangepaste inrichtingstekeningen en zijn opgenomen in bijlage 3 van het inrichtingsplan. Deze Nota
van Wijzigingen vormt de toelichting van de wijzigingen, die tussen de inzagetermijn en de
vaststelling van het plan zijn doorgevoerd aan het Inrichtingsplan.
3. Wijzigingen Peilenplan
Niet opgenomen in deze notitie, omdat deze niet van toepassing zijn op de provinciale
besluitvorming. Deze wijzigingen zijn wel opgenomen in de publieksversie.
4. Wijzigingen Projectplan Waterwet Mitigerende maatregelen
Niet opgenomen in deze notitie, omdat deze niet van toepassing zijn op de provinciale
besluitvorming. Deze wijzigingen zijn wel opgenomen in de publieksversie.
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1. Wijzigingen Provinciaal Inpassingsplan
1.1 Ambtshalve wijzigingen

1.1.1

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Plannaam; Regels

Vanwege het onverbindend verklaren van de

1.1.2, 1.1.3

artikel 1.1 en artikel

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad

en 1.1.4

15.

van State zijn de natuurherstelmaatregelen niet meer
gekoppeld aan de PAS. De plannaam is daarom
gewijzigd in ‘Natuurgebied Westelijke Langstraat’.

1.1.2

Toelichting,

Vanwege het onverbindend verklaren van de

1.1.1, 1.1.3,

paragraaf 1.1, 2.4,

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad

1.1.4 en

3.2.2, 3.3.1 en

van State zijn de natuurherstelmaatregelen niet meer

2.1.65

verwijzingen

gekoppeld aan de PAS. De natuurherstelmaatregelen
zullen echter onverkort doorgang vinden. De paragrafen
1.1, 2.4. en 3.3.1 van de toelichting en alle
verwijzingen naar de PAS zijn hierop aangepast.
Paragraaf 3.2.2 ‘Programma Aanpak Stikstof’ is
verwijderd uit de toelichting.

1.1.3

Regels, artikel 4.1

Vanwege het onverbindend verklaren van de

1.1.1, 1.1.2,

en artikel 1.31

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad

1.1.4 en

van State zijn de natuurherstelmaatregelen niet meer

2.1.65

gekoppeld aan de PAS. De bestemmingsomschrijving
van de bestemming ‘Natuur’ is hierop aangepast. De
directe koppeling met de PAS in artikel 4.1 lid b is
komen vervallen. Daarnaast is de begripsbepaling
komen PAS (artikel 1.31) komen te vervallen
1.1.4

Bijlage ‘Urgentie,

Vanwege het onverbindend verklaren van de

1.1.1, 1.1.2,

nut en noodzaak

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de Raad

1.1.3 en

voor verwerving’ bij

van State zijn de natuurherstelmaatregelen niet meer

2.1.65

de toelichting

gekoppeld aan de PAS. De notitie ‘Urgentie, nut en

noodzaak voor verwerving’, die als bijlage is
toegevoegd bij de toelichting van het PIP, is hierop
aangepast. De toelichting van de perceelselectie is
aangepast op het onverbindend verklaren van de PAS.
Het onverbindend verklaren van de PAS heeft geen
effect op de geselecteerde percelen.
Er zijn wel enkele percelen toegevoegd aan de eerdere
perceelselectie, zie daarvoor wijziging 1.1.5.
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1.1.5

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Bijlagen ‘Overzicht

Enkele waterlopen zijn noodzakelijk om het toekomstige

-

kadastrale percelen

watersysteem goed te laten functioneren. Het realiseren

VSS’ en ‘Notitie

van deze watergangen, is gedeeltelijk noodzakelijk op

Urgentie, nut en

gronden die nog niet in bezit zijn en/of waar geen

noodzaak’ van de

particulier natuurbeheer wordt gevoerd. Vanwege het

toelichting

feit dat deze watergangen essentieel zijn voor het
functioneren van het watersysteem, is de verwerving van
deze percelen noodzakelijk. De notitie ‘Urgentie, nut en

noodzaak voor verwerving’ in de bijlage van de
toelichting is hierop aangepast. De perceelsgedeelten,
waarop de watergangen zijn voorzien, die nog niet in
eigendom zijn van provincie, waterschap,
Staatsbosbeheer of gemeente, zijn toegevoegd aan de
kaart ‘Overzicht kadastrale percelen VSS’ in de bijlage
van de toelichting.
1.1.6

Regels, artikel

Gemalen, die worden aangemerkt als gebouw, worden

4.2.1, 6.2.1,

niet mogelijk gemaakt in de regels zoals opgenomen in

7.2.1, en 13.4

het ontwerp-inpassingsplan. Om op specifieke locaties

1.1.7

toch gemalen in de vorm van gebouwen mogelijk te
maken binnen de bestemming ‘Water’, ‘Natuur’ en
‘Verkeer’ zijn de regels aangepast. De bouwregels voor
gemalen binnen de gebiedsaanduiding ‘overige zone –
zoekzone gemaal’ zijn opgenomen in artikel 13.4.
1.1.7

Verbeelding,

Om op specifieke locaties gemalen in de vorm van

6 locaties voor

gebouwen mogelijk te maken is voor deze locaties op

gemalen

de verbeelding de gebiedsaanduiding ‘overige zone –

1.1.6

zoekzone gemaal’ opgenomen. Het gaat om de locaties
die op de ontwerptekeningen van het Inrichtingsplan zijn
aangeduid als gemaal met de symbolen GMWW of
GMWN.
1.1.8

Verbeelding,

Een gedeelte van de gronden langs de afrit van de A59

begrenzing

is in het ontwerp PIP bestemd als ‘Natuur’, terwijl deze

aansluiting A59

gronden eigendom zijn van Rijkswaterstaat en deel

Waalwijk

uitmaken van het tracé. De plangrens is zodanig

-

aangepast, dat deze gronden buiten het PIP vallen en
daarmee hun vigerende bestemming behouden. De
watergang langs de afrit is tevens buiten de plangrens
gehouden.
1.1.9

Verbeelding,

Een strook ten noorden van het Westeinde (tussen de

bestemming strook

duiker onder de Winterdijk en de N261) is per abuis

langs Westeinde

bestemd als ‘Water’. De bestemming van deze gronden

-

is in het PIP gecorrigeerd en gewijzigd naar ‘Natuur’.
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1.1.10

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Verbeelding,

De percelen Sprang, sectie C, nummers 55 en 56

-

percelen achter

(gedeeltelijk) waren bestemd als ‘Agrarisch met waarden

Hogevaart 68

– Natuur’ en hebben de bestemming ‘Natuur’
gekregen.

1.1.11

Verbeelding,

Ten behoeve van de afwatering van de peilgebieden

1.2.14, 2.2.4

watergang ten

GlasNat/Kwekel en GlasNat/Dullaard is wijziging

en 2.2.7

zuiden van Halve

2.2.7 doorgevoerd. Ten behoeve van deze wijziging is

Zolenpad

de betreffende watergang opgenomen op de
verbeelding van het PIP.
-

1.1.13
1.1.14

Verbeelding,

De Stichtingsweg is in zijn geheel opgenomen in het PIP

Stichtingsweg

en heeft de bestemming ‘Verkeer’ gekregen.

Verbeelding,

Ten zuiden van het adres Wendelnesseweg-West 85 is

plangrens nabij

de plangrens van het PIP aangepast en gecorrigeerd op

Wendelneseweg-

de kadastrale begrenzing.

-

West 83 en 85
1.1.15

Verbeelding,

Ten westen van het adres Wendelnesseweg-West 49 is

plangrens nabij

de plangrens van het PIP aangepast en gecorrigeerd op

Wendelnesseweg-

de kadastrale begrenzing.

-

West 49
1.1.16

Verbeelding,

Het perceel tussen Wendelnesseweg-West 63 en 65 is

plangrens tussen

toegevoegd aan het PIP en bestemd als ‘Natuur’.

-

WendelnessewegWest 63 en 65
1.1.17

Verbeelding,

Het perceel Capelle, sectie O, nummer 339 was

perceel ten noorden

bestemd als ‘Natuur’ en heeft de bestemming ‘Agrarisch

van

met waarden – Natuur’ gekregen. Wel wordt het

Wendelnesseweg-

perceel toegevoegd aan het NNB.

-

Oost 58
1.1.18

1.1.19

1.1.20

1.1.21

Verbeelding,

De bestaande watergang tegenover het adres Kruisvaart

watergang langs

2 is toegevoegd aan het PIP en heeft de bestemming

Kruisvaart

‘Water’ gekregen.

Verbeelding,

Ten noorden van het adres Kruisvaart 2 is de plangrens

plangrens nabij

van het PIP aangepast en gecorrigeerd op de kadastrale

Kruisvaart 2

begrenzing.

Verbeelding,

Ten noorden en zuiden van het adres Tolweg 14 is de

plangrens nabij

plangrens van het PIP aangepast en gecorrigeerd op de

Tolweg 14

kadastrale begrenzing.

Verbeelding,

Ten zuiden van het adres Tolweg 9 is de plangrens van

plangrens nabij

het PIP aangepast en gecorrigeerd op de kadastrale

Tolweg 9

begrenzing.
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1.1.22

1.1.23

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Verbeelding,

Ten zuiden van het adres Tolweg 20 is de plangrens van

-

plangrens nabij

het PIP aangepast en gecorrigeerd op de kadastrale

Tolweg 20

begrenzing.

Verbeelding,

Tussen de Kruisvaart en het Halve Zolenpad is de

watergang achter

bestemming van de bestaande watergang achter de

kwekerijen

kwekerijen (tussen Wendelnesseweg-Oost 8 en

-

Wendelnesseweg 36) aangepast. De bestemming is
gecorrigeerd op de kadastrale begrenzing en bestemd
als ‘Water’. Hiertoe is tevens de plangrens van het PIP
aangepast.
1.1.24

Verbeelding,

De plangrens van het PIP is tussen Waspik en de Tolweg

plangrens langs het

zodanig aangepast dat het gehele

ZAK

Zuiderafwateringskanaal (ZAK) binnen de plangrens ligt.

-

Voor deze gronden is de bestemming ‘Water’
opgenomen.
1.1.25

Verbeelding,

Ten oosten van het adres Waspiksedijk 28 is de

watergang nabij

plangrens van het PIP aangepast op de kadastrale

Waspiksedijk 28

begrenzing, zodanig dat de bestaande watergang

-

inclusief kades binnen het PIP is gelegen. Voor deze
gronden is de bestemming ‘Water’ opgenomen.
1.1.26

1.1.27

Verbeelding,

Ten zuiden van het adres Waspiksedijk 9 is de

watergang achter

plangrens van het PIP en de ligging van de bestemming

Waspiksedijk 9

‘Water’ aangepast op de kadastrale begrenzing.

Verbeelding,

Ten zuiden van het adres Schoolstraat 1 is de plangrens

watergang nabij

van het PIP aangepast, zodanig dat de kadesloot binnen

Schoolstraat 1

het PIP is gelegen. Voor deze gronden is de bestemming

-

-

‘Water’ opgenomen.
1.1.28

Verbeelding,

Tussen Winterdijk 24 en Winterdijk 26 ligt een

watergang nabij

watergang. Ten zuiden van de adressen Winterdijk 24

Winterdijk 24 en

en 26 is de plangrens van het PIP aangepast, zodanig

26

dat de bestaande watergang over de gehele breedte

-

binnen de plangrens is komen liggen. Voor deze
gronden is de bestemming ‘Water’ opgenomen.
1.1.29

Verbeelding,

De begrenzing van het PIP en de ligging van de

watergang achter

bestemming ‘Water’ is gecorrigeerd op de kadastrale

woningen

begrenzing en de ligging van bestaande bouwvlakken.

Winterdijk,

De begrenzing van het PIP is gewijzigd achter de

Hoofdstraat en

adressen Winterdijk 20 tot en met Winterdijk 46, achter

Schoolstraat

de adressen Hoofdstraat 3 en 5 en achter de adressen

2.1.29

Wendelnesseweg-Oost 74 tot en met WendelnessewegOost 108.
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1.1.30

1.1.31

1.1.32

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Verbeelding,

De begrenzing van het PIP en de ligging van de

-

watergang langs de

bestemming ‘Water’ is aangepast langs de Tolweg

Tolweg

tussen het adres Tolweg 10 en de Waspiksedijk.

Verbeelding,

De begrenzing van het PIP is aangepast op het perceel

begrenzing nabij

Sprang, sectie C, nummer 10 ten oosten van het adres

Winterdijk 16

Winterdijk 16.

Verbeelding,

De aanduiding ‘overige zone – in Interim

toevoeging NNB,

omgevingsverordening toe te voegen NNB’ is

toelichting

gecorrigeerd, zodanig dat de gronden die worden

paragraaf 4.4.2

toegevoegd aan het NNB aansluiten op het bestaande

en bijlage

NNB. De afbeelding van de gewijzigde NNB

‘Overzicht nieuwe

begrenzing is als afbeelding 4.1 en als bijlage

begrenzing NNB

‘Overzicht nieuwe begrenzing NNB’ aan de toelichting

-

1.1.35

toegevoegd en paragraaf 4.4.2 is hier tekstueel op
aangepast.
1.1.33

Bijlage ‘Eindbeeld

Het VKA Eindbeeld van de Westelijke Langstraat met

VKA

daarop de natuurdoeltypen voor de verschillende

Natuurdoeltypen’

deelgebieden, die als bijlage bij de toelichting reeds

bij de toelichting

was opgenomen, is op basis van voortschrijdend inzicht

-

en ingediende zienswijzen nogmaals beoordeeld en
voor enkele deelgebieden heroverwogen en aangepast.
1.1.34

1.1.35

Toelichting,

De toelichting is aangevuld om nader toe te lichten op

paragraaf 4.1 en

welke manier de waterhuishoudkundige belangen in de

6.3

planvorming zijn betrokken.

Toelichting,

Op 25 oktober 2019 heeft Provinciale Staten de Interim

paragraaf 3.3.2 en

Omgevingsverordening Noord-Brabant vastgesteld.

paragraaf 4.1

Daarmee is de Verordening ruimte Noord-Brabant

-

-

komen te vervallen. De toelichting is daarop aangepast.
Tevens is de aanduiding ‘overige zone – in verordening
ruimte toe te voegen NNB’ gewijzigd in ‘overige zone –
in Interim omgevingsverordening toe te voegen NNB’.
1.1.36

Regels, artikel 4.4.3

Om de aanleg van grasbetonverhardingen ten behoeve

2.1.15

van beheer en onderhoud uit te zonderen van de
vergunningplicht, is in artikel 4.4.3 een uitzondering
toegevoegd aan de werken en werkzaamheden die
zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd. Voor
grasbetonverhardingen met een oppervlakte groter dan
400 m² dient wel een vergunning te worden
aangevraagd.
1.1.37

Regels, artikel 1.31

Ter verduidelijking is de definitie van het peil

-

geredigeerd, zodat sprake is van eenduidige uitleg.
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1.1.38

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Regels, artikel

De beschermingsregeling voor toetsing van

-

3.4.3, 4.4.3,

bodemkundige ingrepen is ter verduidelijking nader

5.4.3, 9.2.2.,

geredigeerd. Ingrepen die worden uitgevoerd ten

10.2.2, 11.2.2,

behoeve van het behoud, het herstel of de ontwikkeling

13.1.1 onder b en

van de ecologische kenmerken en waarden van de

13.2.1 onder b

gronden die onderdeel uitmaken van het Natura 2000gebied en/of van het Natuur Netwerk Brabant en zijn
opgenomen in het Inrichtingsplan (fase 1 van de
herstelmaatregelen) zijn uitgezonderd van
onderzoeksplicht. Voor alle overige bodemingrepen
dient een omgevingsvergunning voor werken en
werkzaamheden te worden aangevraagd, waarbij de
impact van de ingreep en eventuele aantasting van de
aanwezige waarden nader wordt afgewogen.

1.1.39

Toelichting

In de toelichting zijn enkele ondergeschikte tekstuele

1.1.40

Verbeelding,

De begrenzing van het PIP en de ligging van de

watergang de

bestemming ‘Water’(aan te leggen watergang

Dellen

WGWN_04) in de Dellen is aangepast in de

-

omissies en taalfouten aangepast.
2.1.11

bestemming ‘Natuur’.
1.1.41

1.1.42

Bijlage ‘Definitieve

Op 17 oktober 2019 is door Gedeputeerde Staten in

beschikking Wet
Natuurbescherming’

haar definitieve beschikking ontheffing verleend in het

bij de toelichting

de toelichting van het PIP is opgenomen.

Verbeelding,

De watergang WGWN_18 (watergang op circa 400

vervallen

meter ten oosten van het natuurgebied, midden in het

watergang

natuurgebied, tussen Labbegat II, Labbegat III en de

WGWN_18

Binnenpolder van Besoijen) is komen te vervallen op de

kader van de Wet natuurbescherming, die als bijlage bij
2.1.80

inrichtingstekening (zie wijziging 2.1.80). Op de
verbeelding van het PIP is daarom de bestemming
‘Water’ verwijderd en gewijzigd in ‘Natuur’ en ‘Natuur
– Agrarische medegebruik’.
1.1.43

Verbeelding,

Nabij Winterdijk 2a en Winterdijk 3 is de begrenzing

begrenzing nabij

van het PIP aangepast en gecorrigeerd op de kadastrale

Winterdijk 2a en

begrenzing.

-

Winterdijk 3
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1.1.44

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Verbeelding,

Langs de A59 is de waterhuishouding gedeeltelijk

2.1.57 en

watergang langs

aangepast (zie wijzigingen Inrichtingsplan 2.1.57 en

2.1.58

A59

2.1.58). Daarnaast zijn de bestemmingsgrenzen
afgestemd op de kadastrale begrenzing. Aan de hand
van deze wijzigingen is de bestemming ‘Water’
aangepast langs de gehele noordzijde van het
plangebied, tussen de Vier Heultjes en de afrit van de
A59 met de N261.

1.1.45

1.1.46

kadastrale percelen

De begrenzing van de percelen in de bijlage ‘Overzicht
kadastrale percelen VSS’ is voor enkele percelen

VSS’ bij de

aangepast en afgestemd naar aanleiding van de

toelichting

wijzigingen in de begrenzing van het PIP.

Toelichting

De toelichting is aangevuld met een beschrijving van de

paragraaf 6.4 en

binnengekomen zienswijzen en behandeling hiervan.

bijlagen Nota van

Aan de toelichting is de nota van zienswijzen als bijlage

Zienswijzen en

toegevoegd. Daarnaast is deze nota van wijzigingen,

Nota van

waarin alle voorgestelde wijzigingen (zowel naar

Wijzigingen

aanleiding van zienswijzen als naar aanleiding van

Bijlage ‘Overzicht

-

-

ambtshalve wijzigingen) zijn opgenomen, als bijlage
aan de toelichting toegevoegd.
1.1.47

Verbeelding,

Op het perceel achter Winterdijk 23 en 24 is de

begrenzing nabij

begrenzing van het PIP aangepast aan de kadastrale

Winterdijk 23 en

begrenzing.

-

24
1.1.48

Verbeelding,

Op de percelen achter Winterdijk 33 en 35 is de

begrenzing nabij

begrenzing van het PIP aangepast. De toegevoegde

Winterdijk 33 en

percelen hebben de bestemming ‘Natuur’ gekregen.

-

35
1.1.49

Verbeelding,

Ten zuiden van het adres Winterdijk 8 is de begrenzing

begrenzing nabij

van het PIP aangepast aan de kadastrale begrenzing.

-

Winterdijk 8
1.1.50

1.1.51

Verbeelding,

De watergang tussen de Dellen en de Vier Heultjes is

watergang tussen

eigendom van het Waterschap Brabantse Delta en is

de Vier Heultjes en

toegevoegd aan het PIP. Voor deze gronden is de

de Dellen

bestemming ‘Water’ toegekend.

Verbeelding,

Langs de Winterdijk, tussen de adressen Winterdijk 20

begrenzing tussen

en Hogevaart 143, is de begrenzing van het PIP

Winterdijk 20 en

aangepast aan de kadastrale begrenzing.

-

-

Hogevaart 143
1.1.52

Verbeelding,

De begrenzing van het PIP is aangepast, zodanig dat

begrenzing nabij

het perceel Capelle, sectie O, nummer 1067 buiten het

Hogevaart 67

PIP is komen te liggen.

Inpassingsplan ‘Natuurgebied Westelijke Langstraat’: Nota van Wijzigingen
27

-

Pagina 11 van

Provincie Noord-Brabant

1.1.53

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Verbeelding,

De begrenzing van het PIP is aangepast aan de

-

begrenzing tussen

achterzijde van de erven tussen Hogevaart 85 en

Hogevaart 85 en

Hogevaart 91. Daarmee komen bestaande bebouwing,

91

erven en tuinen buiten de begrenzing van het PIP te
liggen.

1.1.54

Verbeelding,

Voor de watergang in Labbegat I (circa 250 meter ten

watergang door

noorden van de Winterdijk) is de bestemming ‘Water’

Labbegat I

vanwege de hydrologische status niet noodzakelijk. De

-

watergang heeft in het PIP de bestemming ‘Natuur’
gekregen.
1.1.55

Verbeelding,

De Kruisvaart is tussen de Wendelnesseweg en het adres

Kruisvaart

Kruisvaart 2 opgenomen in het PIP. Voor deze gronden

-

is de bestemming ‘Verkeer’ opgenomen.
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1.2 Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen

1.2.1

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Verbeelding,

De watergang langs Waspik is ten opzichte van het

2.2.1 en

watergang langs

ontwerp-inpassingsplan opgeschoven in oostelijke

3.2.1

Waspik

richting. Daarmee is tussen de woonwijk De
Binnenbijster en de nieuwe watergang een
onderhoudsstrook ontstaan. Naar aanleiding van de
wijziging in het Inrichtingsplan (wijziging 2.2.1) is
tevens de bestemming ‘Water’ verbreed. De
onderhoudsstrook heeft de bestemming ‘Natuur’
gekregen.

1.2.2

Verbeelding,

Ten behoeve van de afwatering van de Bovenkerkse

2.2.2 en

watergang onder ’t

Polder is wijziging 2.2.2 doorgevoerd. Ten behoeve

3.2.5

Vaartje

van deze wijziging is de betreffende watergang
tussen de A59 en het ZAK opgenomen op de
verbeelding van het PIP.

1.2.3

Verbeelding,

Om wateroverlast te voorkomen ter plekke van de

2.1.24, 2.2.3

watergang bij nieuw

woningen Vrouwkensvaartsestraat 10b, 12, 12a en

en 3.2.2

peilgebied

12b worden extra maatregelen genomen. Achter de

Vrouwkensvaartsestraat

woningen wordt een watergang aangelegd. Deze
watergang heeft de bestemming ‘Water’ gekregen.
Tevens is de begrenzing van het PIP hierop
aangepast.

1.2.4

1.2.5

1.2.6

Verbeelding,

De belemmeringenstrook is teruggebracht naar 4

dubbelbestemming

meter en de verbeelding is gecorrigeerd op de

‘Leiding – Gas’

feitelijke ligging van de aardgasleiding.

Verbeelding,

De ligging van de watergang ten noorden van het

watergang ten

Halve Zolenpad aangepast, zodanig dat vrije ligging

noorden van Halve

van de aardgastransportleiding blijft geborgd.

Zolenpad

Hiertoe zijn het PIP en het Inrichtingsplan aangepast.

Regels, artikel 8

De regels voor de dubbelbestemming ‘Leiding – Gas’

-

2.2.7

-

zijn nader afgestemd op de voorbeeldregeling van
de Gasunie.
1.2.7

Verbeelding,

De Dullaertweg heeft in het ontwerp-inpassingsplan

bestemming

per abuis de bestemming ‘Natuur’ gekregen. Dit is

Dullaertweg

gecorrigeerd door de plangrens van het PIP te

-

wijzigen en de Dullaertweg niet meer op te nemen.
1.2.8

Verbeelding,

Naar aanleiding van de zienswijze is het perceel

perceel tegenover

Capelle, sectie O, nummer 378 verwijderd uit het

Waspiksedijk 15

PIP.
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1.2.9

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Verbeelding,

De Koesteeg is niet geheel opgenomen in het

-

bestemming Koesteeg

ontwerp-inpassingsplan. Een gedeelte heeft daarom
per abuis de natuurbestemming behouden. Dit is
gecorrigeerd door voor de gehele Koesteeg de
bestemming ‘Verkeer’ op te nemen.

1.2.10

Verbeelding,

De A-watergang zal ten opzichte van het ontwerp

Watergang nabij

Provinciaal Inpassingsplan iets naar het zuiden

Tolweg 8

worden verlegd. De watergang wordt op enige

2.2.9

afstand van het eigendom van reclamant
gerealiseerd. Het Inrichtingsplan en de verbeelding
van het Provinciaal Inpassingsplan zijn hierop
aangepast.
1.2.11

Verbeelding,

Naar aanleiding van de zienswijze is een gedeelte

perceel nabij

van de percelen Capelle, sectie O, nummer 3 en 4

Winterdijk 44

verwijderd uit het PIP en is de ligging van de

2.2.8

watergang aangepast.
1.2.12

Verbeelding,

Naar aanleiding van de zienswijze is de begrenzing

begrenzing nabij

van het PIP gewijzigd, zodanig dat het vigerend

Winterdijk 11

bouwvlak van het bedrijf op Winterdijk 11 buiten het

-

PIP is gelegen.
1.2.13

Verbeelding,

Naar aanleiding van de zienswijze is de bestemming

perceel achter

van het perceel gewijzigd van ‘Natuur’ naar

Hogevaart 91

-

‘Agrarisch met waarden – Natuur’. Daarnaast is de
begrenzing van het PIP aangepast, zodanig dat een
gedeelte van het perceel buiten het PIP is komen te
liggen.

1.2.14

1.2.15

Verbeelding,

Naar aanleiding van wijziging 2.2.4 is de

1.1.11, 2.2.4

watergang ten zuiden

watergang ten zuiden van het Halve Zolenpad

en 2.2.7

van het Halve

opgenomen op de verbeelding van het Provinciaal

Zolenpad

Inpassingsplan.

Toelichting, paragraaf

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen is

4.8.1 en bijlage

een aanvullend onderzoek naar overlast van

‘Risicoanalyse
stekende insecten’

stekende insecten uitgevoerd. De resultaten van dit

-

onderzoek zijn in paragraaf 4.8.1 beschreven.
Daarnaast is het onderzoeksrapport als bijlage
‘Risicoanalyse stekende insecten’ aan de toelichting
van het PIP toegevoegd.

1.2.16

Verbeelding,

Naar aanleiding van de zienswijze is de begrenzing

begrenzing nabij

van het PIP gewijzigd, zodanig dat de bestaande

Winterdijk 9

bebouwing en tuin buiten het PIP zijn gelegen.
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2. Wijzigingen Inrichtingsplan
2.1 Ambtshalve wijzigingen

2.1.1

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Ontgrondingsdieptes

De ontgrondingsdiepten die zijn opgenomen op de

2.1.69

inrichtingstekeningen waren niet in overeenstemming
met het VKA van het MER. Voor sommige percelen
was de aangegeven ontgrondingsdiepte groter dan
in het VKA werd voorgesteld. De tekeningen van het
inrichtingsplan zijn aangepast conform de
voorgestelde diepten uit het VKA van het MER. Het
gaat om de ontgrondingsdiepten. op de percelen
die op de inrichtingstekeningen zijn aangeduid met
de kenmerken PERC_04, PERC_05, PERC_10,
PERC_12, PERC_13, PERC_14 en PERC_15.
2.1.2

Verplaatsen dam

Ter hoogte van het adres Waspiksedijk 28 is op de

2.1.2, 2.1.5,

tussen de

maatregelenkaart bij het ontwerp-inrichtingsplan een

3.1.8 + 3.2.5

Waspiksedijk en het

dam opgenomen. Aan de zijde van het ZAK wordt

ZAK

een hoger peil gevoerd dan aan de zijde van de
Bovenkerkse Polder. De dam is ten opzichte van het
ontwerp in zuidelijke richting verplaatst, zodat het
oppervlaktewaterpeil in de watergang tussen de
Waspiksedijk 27 en Waspiksedijk 28 niet verhoogd
wordt. De grens tussen het peilgebied GPG00061
en GPG00113 is aangepast naar aanleiding van
deze wijziging. De dam heeft de objectcode
DAM_WW_68 gekregen.

2.1.3

Toevoegen

Ten behoeve van wijziging 3.1.1 is de grens van het

peilgebied

nieuwe peilgebied GPG00517 Kwekel Schoolstraat

Wendelnesseweg-

opgenomen op de inrichtingstekening.

3.1.1

West 85
2.1.4

Grens peilgebieden

De grens tussen de peilgebieden GPG00104

GPG00104 en

(Polder de Binnenbijster-Spoorbaan II) en

GPG00511

GPG00511 (Polder de Binnenbijster-Spoorbaan III)

3.1.2

is niet juist opgenomen. De inrichtingstekening is
hierop gecorrigeerd. Om de nieuwe grens van de
peilgebied te verwezenlijken is tevens een nieuwe
dam toegevoegd aan het Inrichtingsplan.
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2.1.5

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Verwijderen van

De bestaande stuw STWN_41 ligt in het ZAK tussen

2.1.2, 3.1.8 +

stuw STWN_41

de Winterdijk en de Hogevaart. Het ZAK komt aan

3.2.5

beide kanten van de bestaande stuw in peilgebied
GPG00113 te liggen, waardoor er in de nieuwe
situatie geen peilverschil meer wordt gehanteerd. Na
invoering van de nieuwe peilen is de stuw overbodig
geworden. Het verwijderen van deze stuw is
opgenomen op de aangepaste maatregelenkaart bij
het inrichtingsplan.
2.1.6

Vervallen dam met

In het peilgebied GPG00049 is in de

inlaat

ontwerpplannen een dam met inlaat opgenomen.

-

Deze dam heeft geen functie en is daarom
weggelaten op de aangepaste inrichtingskaart.
2.1.7

Vervallen SFWN_06

SFWN_06 en SFWN_08 waren abusievelijk

en SFWN_08

opgenomen in het Inrichtingsplan, maar worden niet

-

aangelegd en zijn derhalve komen te vervallen. De
betreffende tekst in het Inrichtingsplan is eveneens
verwijderd.
2.1.8

Aanpassing

In het ontwerp-inrichtingsplan (tabel 4.2) kwamen de

STWN_15

drempelhoogtes etc. en het afvoerend oppervlak van

-

STWN_15 niet overeen met de genoemde
peilhoogtes en afvoerend oppervlak opgenomen in
de maatregelenkaart. In de aangepaste
maatregelenkaart zijn de juiste drempelhoogtes met
een groter regelbereik en het juiste afvoerend
oppervlak (6 ha) genoemd. De maatregelenkaart is
daarmee afgestemd op het Inrichtingsplan.
2.1.9
2.1.10

Correctie stuw

STWN_39 is per abuis op de inrichtingstekening

STWN_39

opgenomen als STWN_37. Dit is gecorrigeerd.

Wijziging stuw

STWN_13 en STWN_38 voeren samen een

STWN_13 en

oppervlakte van 21 ha af. Dit was niet juist

STWN_38

opgenomen op de maatregelenkaart en is

-

gecorrigeerd.
2.1.11

Vervallen watergang

WGWN_04 is vervallen, omdat watergang van

WGWN_04

Staatsbosbeheer niet meer wenselijk is. Daarmee

1.1.40

komt deze op zowel de maatregelenkaart als tabel
4.3 te vervallen
2.1.12

Grens peilgebieden

Grens tussen GPG0048 De Schans II en

GPG-00048 en

GPG00502 De Hoofd nw (Westelijke Langstraat)

GPG-00502

en Capelsche polder (AWW) wijzigen
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2.1.13

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Toevoegen

In het Peilenplan is een peilgebied toegevoegd voor

3.1.4

peilgebied Waspik

het bebouwde gebied (zie wijziging 3.1.4). De
nieuwe grenzen van het peilgebied GPG00518 (
zijn toegevoegd aan de maatregelenkaart van het
Inrichtingsplan.

2.1.14

Watergang door De

De watergang WGWN_21, was opgenomen op de

Dellen

maatregelenkaart bij het inrichtingsplan. Op de

-

aangepaste kaart zijn de objectcode en de
kenmerken van de watergang toegevoegd.
2.1.15

Grasbeton-

Voor het uitvoeren van beheer en onderhoud binnen

verhardingen

de natuurterreinen zijn grasbetonverhardingen (t.b.v.

1.1.36

verzamelplaatsen en afvoeren van maaisel)
toegevoegd aan de kaarten bij het inrichtingsplan.
De grasbetonverhardingen zijn aangeduid met
kenmerk VHBO_
2.1.16

Vervallen van stuw

Omdat de peilgebieden GPG00060 en GPG00063

STWN_32

in het aangepaste Peilenplan hetzelfde peil hebben

3.1.7

gekregen, is stuw STWN_32 overbodig. De stuw is
vervallen op de aangepaste inrichtingstekening.
2.1.17

Wijziging watergang

De gemiddelde diepte van de watergang

WGWN_06

WGWN_06 was onjuist opgenomen op de

2.1.57

maatregelenkaart. In het Inrichtingsplan is de juiste
maximale diepte (-1.00m t.o.v. NAP opgenomen.
De inrichtingstekening is afgestemd op het
Inrichtingsplan.
2.1.18

Wijziging watergang

De status van de A-watergang WGWN_15 is

WGWN_15

gewijzigd in B-watergang. Er is gekozen voor een B

-

watergang omdat er slechts één belanghebbende is,
SBB, als beheerder van het
Natuurgebied.
2.1.19

Wijziging watergang

De status van de A watergang WGWN_16 is

WGWN_16

gewijzigd in B watergang. Er is gekozen voor B

-

watergang omdat er slechts één belanghebbende is,
SBB, als beheerder van het natuurgebied.
2.1.20

Wijziging watergang

De status van de watergang WGWN_19 is

WGWN_19

gewijzigd in een A watergang omdat er meerdere

-

belanghebbenden zijn en het nog geen natuurterrein
is.
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2.1.21

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Wijziging watergang

De bodembreedte van de watergang WGWN_20

-

WGWN_20

stond onjuist op de tekening van het Inrichtingsplan.
In het Inrichtingsplan is de juiste bodembreedte
opgenomen. Het Inrichtingsplan is afgestemd op de
inrichtingstekening.

2.1.22

Verwijderen van

De bestaande stuw STWN_42 ligt in het peilgebied

stuw STWN_42

GPG00491. Aan beide kanten van de stuw wordt

-

hetzelfde peil gehanteerd, waardoor de stuw
overbodig na invoering van de nieuwe peilen
overbodig is geworden. Het verwijderen van deze
stuw is opgenomen op de aangepaste
maatregelenkaart bij het inrichtingsplan.
2.1.23

Poel dempen in De

Uit ecologische overwegingen wordt de poel in

Dellen

peilgebied GPG00052 gedempt. Het oude

-

slagenpatroon wordt hier hersteld. Het dempen van
deze poel is opgenomen op de aangepaste
maatregelenkaart.
2.1.24

Toevoegen dammen

In de Binnenbijster worden diverse dammen met

1.2.3, 2.2.3 +

met inlaat

inlaat aangebracht om in droge tijden water het

3.2.2

natuurgebied in te kunnen laten. Zie o.a.
DAM_WW_05 en 06
2.1.25

Inlaat INWN_09

Om het peilgebied GPG00061 in droge perioden

-

van water te kunnen voorzien is inlaat INWN_09
toegevoegd tussen het ZAK en de watergang
WGWW_08.
2.1.26

Inlaten voorzien van

Alle inlaten INWN zijn voorzien van een afsluiter

een afsluiter

zodat het inlaten van water kan worden

-

gereguleerd..
2.1.27

Vervangen

De gemalen GMWN_01 en GMWW_02 zijn reeds

bestaande gemalen

opgenomen op de maatregelenkaart bij het ontwerp-

-

inrichtingsplan, inclusief de beoogde opvoerhoogte
en af te voeren oppervlakte. Ter verduidelijking is
toegevoegd dat het gaat om het vervangen van de
bestaande gemalen.
2.1.28

Aanleg dam

Het peilgebied voert water af naar het noorden naar

WW_34 en

het ZAK. De stuw STWN_30 en SWN_05 zijn

verschuiving stuwen

verschoven in oostelijke richting naar de reeds

STWN_30 en

bestaande sifon en daarom vervangen.

SWN_05

Daarnaast is ook een dam DAM_WW_34

-

aangelegd voor onderhoud.
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2.1.29

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Bereikbaarheid

Om de natuurpercelen achter Winterdijk 26 tot en

1.1.29

natuurpercelen

met Winterdijk 40 goed te kunnen bereiken zijn 16

tussen de Winterdijk

dammen, voorzien van een duiker, toegevoegd aan

en het ZAK

het Inrichtingsplan. De dammen zijn op de
maatregelenkaart weergegeven met de kenmerken
DAM_WW_107 tot en met DAM_WW_122.
Dammen zijn voorzien voor bereikbaarheid terreinen
particulier natuurbeheer

2.1.30
2.1.31
2.1.32

Toevoeging dam

Toevoeging dam DAM_WW_125 i.v.m afdammen

DAM_WW_125

watergang

Verplaatsing dam

Verplaatsing DAM_WW_32 i.v.m verleggen

DAM_WW_32

WGWW_13

Verplaatsing dam

Verplaatsing DAM_WW_65 i.v.m afdammen juiste

DAM_WW_65

watergang

2.1.33

2.1.34

-

Toevoeging DAM_WW_82 en voorzien van
Toevoeging dam

overlaat. Betreft verplaatsing naar de Sprange sloot

DAM_WW_82

ten behoeve van het Labbegat.

Toevoeging dam

Toevoegen DAM_WW_83 en duiker

DAM_WW_83

i.v.m. STWN_35

2.1.35

-

In verband met verbreding watergang WGWN_22
Aanpassing duiker

vervanging doorsnede duiker DKWN_05 Beton

DKWN_05

Ø500 voor Beton Ø800

2.1.36

-

In verband met verbreding watergang WGWN_22
vervanging doorsnede duiker DKWN_06 Beton
Aanpassing duiker

Ø500 voor Beton Ø800
-

DKWN_06
2.1.36

Verplaatsing duiker

Verplaatsing duiker DKWW_05 Beton Ø800 Lengte

DKWW_05

ca 17 m i.v.m. verleggen watergang WGWW_09

2.1.37

-

Toevoeging duiker DKWW_06 Duiker Ø800
Toevoeging duiker

Lengte ca 13 m ten behoeve van verbinding

DKWW_06

watergang i.v.m. afdammen DAM_WW66

2.1.38

-

Aanpassing opvoerhoogte van bestaande gemaal.
GMWN_01 Afvoer opp. 35 ha Min. opvoerhoogte
Vervanging gemaal

0,30 m
-

GMWN_01
2.1.39

Toevoeging gemaal GMWN_02 tbv
Toevoeging gemaal

natuurontwikkeling (Afvoer opp. 37 ha Min.

GMWN_02

opvoerhoogte 0,65 m incl. vervangen duiker).

2.1.40

-

Toevoeging gemaal GMWN_03 tbv
natuurontwikkeling (Afvoer opp. 73 ha Min.
Toevoeging gemaal

opvoerhoogte 0,55 m)

GMWN_03
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Wijziging

2.1.41

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Toevoeging gemaal GMWN_04 tbv
natuurontwikkeling op verzoek van het waterschap
Toevoeging gemaal

nabij STWN_09 (Afvoer opp. 53 ha Min.

GMWN_04

opvoerhoogte 0,30 m)

2.1.42

Toevoeging gemaal GMWW_01 tbv wateroverlast
Toevoeging gemaal

(Afvoer opp. 32 ha Min. opvoerhoogte 0,25 m incl.

GMWW_01

duiker)

2.1.43

(Afvoer opp. 28 ha Min. opvoerhoogte 0,30 m)

GMWW_02

2.1.45
2.1.46
2.1.47

-

Toevoeging gemaal GMWW_02 tbv wateroverlast
Toevoeging gemaal

2.1.44

-

-

Toevoeging inlaat

Toevoeging inlaat INGM_01 op verzoek SBB i.v.m.

gemaal INGM_01

inlaat gebied Eendekooi

Toevoeging inlaat

Toevoeging inlaat INWN_10 Opp. 13 ha Afsluiter

INWN_10

Ø400 t.b.v. inlaat GPG000495

Toevoeging inlaat

Toevoeging inlaat INWN_11 Opp. 13 ha Afsluiter

INWN_11

Ø400 t.b.v. inlaat naar Sprange sloot

-

Verkleining
oppervlakten af te

2.1.48

graven perceel

Oppervlakte af te graven (10-20cm) perceel

PERC_14

PERC_14 verkleind

-

Verkleining
oppervlakten af te

2.1.49
2.1.50

graven perceel

Oppervlakte af te graven (15-25 cm) perceel

PERC_15

PERC_15 verkleind

Verplaatsing sifon

Verplaatsing Sifon SFWN_05 Afvoerend opp. 5 ha

SFWN_05

onder Kruisvaart

-

Vervallen

-

-

Vervallen stuw
STWN_34

2.1.51

Aanpassing stuw STWN_39 Drempel NAP -0,40 m
Klep min NAP -0,40 m Klep max NAP 0,30 m
Aanpassing

Afvoerend opp. 5 ha
-

STWN_39
2.1.52

Toevoeging stuw STWN_44 t.b.v. aanpassen
Toevoeging stuw

peilvak GPG00507
-

STWN_44
2.1.53
2.1.54
2.1.55

Toevoeging stuw

Toevoeging STWN_45 t.b.v afwatering

STWN_45

WGWW_07 (A59)

Toevoeging stuw

Toevoeging stuw STWN_46 t.b.v. aanpassen

STWN_46

peilvak GPG00500

Toevoeging stuw

Toevoeging stuw STWN_47 t.b.v. aanpassen

STWN_47

peilvak GPG00496
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2.1.56
2.1.57

Wijziging

Toelichting

Toevoeging stuw

Toevoegen stuw STWW_07 i.v.m. peilbeheer

STWW_07

bermsloot nabij A59

-

Verlenging

Verlenging watergang WGWN_06

1.1.44 en

watergang

Samenhang
met
wijziging

2.1.17

WGWN_06
2.1.58

Verlenging

Verlenging watergang WGWN_07

1.1.44

Toevoeging

Toevoeging watergang WGWN_22

-

watergang

i.v.m berekening Dullaard

watergang
WGWN_07
2.1.59

WGWN_22
2.1.60

Wijziging watergang

Te verbreden bestaande watergang WGWW_03.

WGWW_03

T.b.v. kwelwater waterbodem en bovenbreedte

-

gewijzigd.
2.1.61
2.1.62
2.1.63

2.1.64

Wijziging watergang

Watergang WGWW_04 T.b.v. kwelwater

WGWW_04

waterbodem en bovenbreedte gewijzigd.

Wijziging watergang

Watergang WGWW_05 t.b.v. kwelwater

WGWW_05

waterbodem en bovenbreedte gewijzigd.

Verlegging

Verlegging Watergang WGWW_09 t.b.v.

watergang

wateroverlast i.v.m. aanbrengen beschoeiing (zijde

WGWW_09

particulier terrein)in bestaande watergang

Verlegging

Verlegging watergang WGWW_13 i.v.m.

watergang

wateroverlast

2.2.4
-

-

WGWW_13
2.1.65

Tekstuele wijziging,

Vanwege het onverbindend verklaren van de

1.1.1, 1.1.2,

PAS-verwijzingen

Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) door de

1.1.3 en 1.1.4

aangepast

Raad van State zijn de verwijzingen naar de
Programmatische Aanpak Stikstof en/of PASgebiedsanalyse in het Inrichtingsplan alsmede het
Monitoringsplan verwijderd dan wel vervangen door
een verwijzing op te nemen naar het N2000
beheerplan van de Langstaat en/of Wet
Natuurbescherming.
Daarnaast zijn PAS-maatregelen tekstueel vervangen
door instandhoudings-/ herstelmaatregelen. PASmaatregelen 2e fase zijn uitbreidingsopgave
genoemd.
PAS-meetplan is gewijzigd in beheer-meetplan.
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2.1.66

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Tekstuele toevoeging

In paragraaf 3.1.1 is ter verduidelijking toegevoegd

-

3.1.1

dat de geleidelijke peilverhoging begint met een
initiële peilverhoging om daarmee de drainerende
werking op te heffen.

2.167

Afbeeldingen

De diverse afbeeldingen van kaarten in hoofdstuk 4

hoofdstuk 4

geven de maatregelen aan zoals die op het ontwerp

-

inrichtingsplan stonden. Omdat er in detailzaken zijn
veranderd kunnen er verschillen zijn ontstaan.
Daarom is in de toelichting van de kaart
aangegeven dat deze een globale weergave zijn
van de voorgenomen maatregelen en dat de nieuwe
detail inrichtingskaart is opgenomen in bijlage I. Ook
is aangegeven dat indien er een verschil is, de kaart
in bijlage 1 leidend is.
2.1.68

Tabellen hoofdstuk 4

De diverse tabellen in hoofdstuk 4, (4.1 t/m 4.6) zijn

-

verwijderd. Deze info is door de kleine
aanpassingen a.g.v. diverse ambtshalve wijzigingen
en wijzigen a.g.v. ingediende zienswijzen niet meer
actueel. Om die reden wordt verwezen naar de
nieuwe inrichtingskaart in bijlage 1. Hierop staat de
correcte informatie en locatie van de diverse aan te
leggen elementen.
2.1.69

Ontgravingsdiepten

De opgenomen ontgravingsdiepten in paragraaf

in paragraaf 4.4.1

4.4.1 zijn verwijderd omdat deze ook al zijn

2.1.1

opgenomen op de nieuwe inrichtingskaart in bijlage
1. Hiermee worden mogelijke discrepanties
voorkomen en zijn de opgenomen diepten in de
kaart leidend.
2.1.70

Afbeelding 4.8

Afbeelding 4.8 is komen te vervallen omdat het

-

aantal veegplaatsen wat hierop stond zeer beperkt
was in vergelijking met de definitieve
inrichtingsplankaart. Daarmee zou mogelijk een
verkeerd beeld ontstaan over het aantal. Om die
reden is nu alleen bijlage 1 van toepassing en is in
de tekst hierna verwezen.
2.1.71

Ontwerptekeningen

Bijlage 1 zijn de ontwerptekeningen vervangen door

bijlage 1 vervangen

nieuwe definitieve inrichtingsplankaarten
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2.1.72

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Inrichtingsplan,

De kaart van de natuurdoeltypen van het VKA is

-

bijlage 3. De kaart

vervangen door een nieuwe versie die beter aansluit

van de

op het Provinciale stelsel van natuurdoeltypen en

natuurdoeltypen van

daarmee beter aansluit o.a. op het natuursubsidie

het VKA vervangen

stelsel t.z.t..
De kaarten peilverhoging VKA in zomer en
winterpeil zijn aangepast op basis van de
gewijzigde peilgebiedsgrenzen. De verhoging is
gelijk gebleven aan de voorgestelde
peilverhogingen uit het VKA.

2.1.73

Inrichtingsplan,

De kaarten peilverhoging VKA in zomer en

bijlage 3 alsmede

winterpeil zijn aangepast op basis van de

Monitoringsplan,

gewijzigde peilgebiedsgrenzen. De verhoging is

bijlage 1 ‘kaarten

gelijk gebleven aan de voorgestelde

peilverhoging VKA in

peilverhogingen uit het VKA.

-

zomer- en winterpeil’
zijn vervangen
2.1.74

Bijlage IV

In bijlage IV is een nieuwe overzichtskaart

2.1.75 +

monitoringsplan,

opgenomen van het beheerplan-meetplan. Hierop

2.2.11

nieuwe

zijn tevens de gewijzigde en toegevoegde

overzichtskaart

peilbuizen opgenomen die zijn voortgekomen uit:

peilbuizen

-

Ingediende en toegekende zienswijzen;

-

Ambtshalve wijzigingen;

-

Advies Commissie MER en de daarna
opgestelde aanvullende notitie. Hierin zijn
specifiek voor een aantal landschappelijke
waardevolle elementen een aantal peilbuizen
toegevoegd.

2.1.75

Tabel bijlage IV

In bijlage IV is de tabel met gegevens van de

2.1.74 +

Monitoringsplan

toegevoegde peilbuizen gewijzigd en uitgebreid

2.2.11

Tekstuele aanpassing

De aangegeven ‘gemiddelde’ diepte bij sloten is

-

inrichtingskaart

vervangen door ‘maximale’ diepte.

Tekstuele aanpassing

Bij de aangegeven bodem breedte bij sloten is

inrichtingskaart

‘minimaal’ bij gevoegd (bodembreedte wordt

gewijzigd
2.1.76
2.1.77

-

minimale bodembreedte)
2.1.78

Tekstuele aanpassing

De tekst t.b.v. kwelwater is komen te vervallen;

-

Tekstuele aanpassing

Bij elk gemaal waar een opvoerhoogte staat is het

-

inrichtingskaart

woord ‘minimale’ toegevoegd.

inrichtingskaart
2.1.79
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2.1.80

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Vervallen watergang

Watergang WGWN 18 is vervallen op de

1.1.42

WGWN_18

inrichtingstekening.

2.2 Wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen

2.2.1

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Watergang langs

Naar aanleiding van de zienswijzen is de watergang

1.2.1 + 3.2.1

Waspik

WGWW_01 langs Waspik ten opzichte van het
ontwerp-inrichtingsplan verschoven in oostelijke
richting. Met de verschuiving in oostelijke richting zijn
ook de stuwen STWW_03 en STWW_04, de sifon
SFWN_09, de dam DAM_WW_123 en de duiker
DKWW_03 in oostelijke richting verschoven. Duiker
DKWW_03 is van een objectcode voorzien.
Om de afvoercapaciteit van de watergang te
vergroten, is daarnaast ook het profiel van de
watergang aangepast.

2.2.2

Afwatering

Eén van de twee watergangen tussen de Bovenkerkse

Bovenkerkse Polder

Polder en het ZAK wordt met de uitvoering van de

1.2.2 + 3.2.5

plannen afgedamd. Om de afwatering van de
Bovenkerkse Polder in kaart te brengen is een
hydrologische berekening uitgevoerd. Er is gebleken
dat aanvullende maatregelen nodig zijn om de
afwatering van de Bovenkerkse Polder te borgen.
Om de afwatering van de Bovenkerkse Polder te
borgen, worden maatregelen getroffen aan de
watergang tussen de A59 en ’t Vaartje en de
watergang langs de snelweg. De afvoercapaciteit
van de watergang WGWN_17 wordt vergroot door
het profiel van deze watergang aan te passen.
Daarnaast wordt de duiker onder ’t Vaartje verbreed
(DKWN_01). De maatregelen zijn opgenomen op
de aangepaste maatregelenkaart bij het
Inrichtingsplan.
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2.2.3

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Peilgebied

Om wateroverlast te voorkomen ter plekke van de

1.2.3, 2.1.24

Vrouwkensvaartsestraat

woningen Vrouwkensvaartsestraat 10b, 12, 12a en

+ 3.2.2

12b worden extra maatregelen genomen. Achter de
woningen wordt een watergang aangelegd
(WGWW_14). Daarmee wijzigt de grens tussen het
peilgebied GPG00008 en GPG00104. De
woningen worden opgenomen in het peilgebied
GPG00008.
2.2.4

Afwatering GlasNat

Ten behoeve van de afwatering van de peilgebieden

1.1.11,

GlasNat/Kwekel en GlasNat/Dullaard is gebleken

1.2.14,

dat enkele aanvullende maatregelen noodzakelijk

2.1.62 en

zijn.

2.2.7

Vanwege de verhoging van de waterstanden van het
ZAK is afwatering van de peilgebieden
GlasNat/Kwekel en GlasNat/Dullaard via het
noorden niet meer mogelijk. Aan de zuidkant van het
GlasNat worden twee gemalen aangebracht (reeds
opgenomen in het ontwerp-inrichtingsplan). Om de
afwatering via het bestaande watersysteem mogelijk
te maken, dienen enkele bestaande watergangen te
worden aangepast.
Om de afvoercapaciteit van de bestaande
watergang ten zuiden van het Halve Zolenpad te
vergroten is het profiel van de watergang aangepast
(WGWW_15 en WGWW_16) en worden twee
duikers vervangen (DKWW_01, DKWW_04).
Daarnaast wordt direct ten westen van de kruising
met de Tolweg een duiker met stuw aangelegd onder
het Halve Zolenpad (DKWW_02 en STWN_43).
Het gemaal GMWW_01 is niet gewijzigd, maar op
de aangepaste maatregelenkaart is toegevoegd, dat
er een duiker wordt aangebracht om het peilgebied
GlasNat/Kwekel af te wateren op watergang
WGWW_05.
De hierboven genoemde maatregelen zijn
toegevoegd aan de aangepaste maatregelenkaarten
bij het Inrichtingsplan.

Inpassingsplan ‘Natuurgebied Westelijke Langstraat’: Nota van Wijzigingen
27

Pagina 25 van

Provincie Noord-Brabant

2.2.5

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Hydrologische

De peilgebieden GlasNat/Kwekel (GPG00078) en

-

scheiding

Kwekel/ZAK (GPG00509) worden hydrologisch van

GlasNat/Kwekel en

elkaar gescheiden. Om deze scheiding mogelijk te

Kwekel/ZAK

maken ontbreekt een dam op de inrichtingstekening.
Deze dam is toegevoegd op de inrichtingstekening
als DAM_WW_18.

2.2.6

Vervallen

In het nieuwe peilenplan komt het peilgebied

onderbemaling

GPG00079 te vervallen. Per abuis is de contour van

GPG00079 in het

dit peilgebied nog wel op de maatregelenkaart bij

GlasNat

het Inrichtingsplan weergegeven. Op de aangepaste

3.2.3

maatregelenkaart is de contour geschrapt.
2.2.7

Aanpassen watergang

Naar aanleiding van de zienswijze is de ligging van

1.1.11, 1.2.5

langs het Halve

de watergang ten noorden van het Halve Zolenpad

en 2.2.4

Zolenpad in verband

aangepast, zodanig dat de integriteit en de veilige

met de aanwezigheid

ligging van de bestaande aardgastransportleiding

van een gasleiding

zijn geborgd. Hiertoe zijn het PIP en het
Inrichtingsplan aangepast. De ligging van de
watergangen WGWW_04 en WGWW_05 is ten
opzichte van het ontwerp op de maatregelenkaart
verschoven naar het noorden.

2.2.8

Watergang nabij

Naar aanleiding van de zienswijze is de ligging van

Winterdijk 44

watergang WGWW_13 aangepast nabij Winterdijk

1.2.11

44. Ten behoeve van deze wijziging is
DAM_WW_32 iets verschoven naar het zuiden.
2.2.9

Watergang nabij

Naar aanleiding van de zienswijze is de watergang

Tolweg 10

in zuidelijke richting verschoven ten opzichte van de

1.2.10

ontwerpplannen. De nieuwe duiker onder de Tolweg
is ook verschoven in zuidelijke richting (object nr.
DKWW_04).
2.2.10

Grens peilgebied

De grens tussen de peilgebieden GPG00113 en

GPG00113 en

GPG00014 is aangepast, zodat voor de

GPG00014

monumentale bomenrij, behorende bij het kasteel

3.2.4

Zuydewijn, voldoende drooglegging wordt geborgd.
De grens is aangepast in het peilenplan en
aangepast op de ontwerptekeningen. In huidige
situatie was afwatering al anders zodat de bomenrij
een gewenste drooglegging hadden. Met deze
ambtelijke wijzigingen wordt deze prakrijk situatie
geformaliseerd.
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2.2.11

Wijziging

Toelichting

Samenhang
met
wijziging

Uitbreiding meetnet

Op basis van het advies van de Commissie m.e.r., de

2.1.74 en

Monitoringsplan

ingediende zienswijzen en het opgestelde Projectplan

2.1.75

Waterwet zijn nog extra peilbuizen aangebracht.
Alle peilbuizen zijn opgenomen in bijlage IV in het
Monitoringsplan.
2.2.12

Toevoeging dammen

In overleg met reclamant zullen enkele dammen (met

met duikers ter plaatse

duikers) in de systeemwatergang worden

van het perceel achter

aangebracht, zodat het perceel ontsloten wordt en

Hoofdstraat 29-35

beheer mogelijk blijft. De tekening van het

-

inrichtingsplan is hier op aangepast (DAM_WW_27,
DAM_WW_28 en DAM_WW_111).
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