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Onderwerp: Wateradvies voorontwerpbestemmingsplan Windturbinepark Kabeljauwbeek
Geachte mevrouw Brooijmans,
Op 6 augustus 2013 heeft u voorontwerpbestemmingsplan Windturbinepark Kabeljauwbeek toegestuurd met
het verzoek om conform de watertoets een advies uit te brengen zoals bedoeld in artikel 3.1.1 lid 1 van het
Besluit ruimtelijke ordening. Naar aanleiding van het voorontwerp bestemmingsplan hebben we de volgende
op- en aanmerkingen.
Toelichting
Keur en oppervlaktewater
We verzoeken u om de Keur te benoemen in paragraaf 3.8.1 van de toelichting door het volgende
tekstfragment op te nemen: “Voor waterhuishoudkundige ingrepen is de Keur van toepassing. De Keur is een
waterschapsverordening die gebods- en verbodsbepalingen bevat met betrekking tot ingrepen die
consequenties hebben voor de waterhuishouding en het waterbeheer. De Keur is onder andere te raadplegen
via de site van waterschap Brabantse Delta”.
Tevens willen wij u meegeven dat er in de omgeving van het plangebied diverse oppervlaktewaterlichamen
liggen, waaronder ook categorie A oppervlaktewaterlichamen, waarvoor geldt dat er een onderhoudsstrook
van 4-5 meter vrij gehouden moet worden van obstakels. Om deze reden willen wij u verzoeken om de
categorie A oppervlaktewaterlichamen op een kaart toe te voegen in de toelichting en in de toelichting op te
nemen dat er een strook van 4-5 meter langs het categorie A oppervlaktewaterlichaam vrij gehouden moet
worden van obstakels. De ligging van de oppervlaktewaterlichamen is aangegeven op bijgevoegde kaart.
Infiltratie
In paragraaf 3.8.3 (infiltratie) is aangegeven dat het hemelwater direct afstroomt naar de omliggende bodem
waarna een drietal maatregelen genoemd worden. Wij gaan er van uit dat in geen van de drie gevallen
(hemelwater)riolering aangelegd zal worden welke aangesloten wordt op het oppervlaktewatersysteem.
Infiltratie van het hemelwater lijkt in deze situatie een zeer geschikte oplossing.
Persleiding
Zoals aangegeven ligt er een persleiding op de locatie van de toekomstige fundatie. Om die reden moet
deze, evenals ander kabels en leidingen, verlegd worden. Wij verzoeken u om zowel de huidige locatie als de
toekomstige locatie van de persleiding op te nemen in de toelichting.
Het zou logisch zijn als op de verbeelding de toekomstige ligging van de persleiding opgenomen wordt. Zoals
in de planregels opgenomen is het niet toegestaan om binnen 5 meter van beide zijden van de hartlijn te

bouwen, waardoor het oprichten van een windturbine op de aangegeven locatie niet mogelijk zou zijn
wanneer de huidige ligging van de persleiding in de verbeelding wordt genomen.
Milieuvriendelijke bouwmaterialen
We verzoeken u in de waterparagraaf aandacht te schenken aan het gebruik van milieuvriendelijke
bouwmaterialen en het achterwege laten van uitlogende bouwmaterialen. Deze stoffen kunnen zich ophopen
in het water(bodem)systeem en hebben hierdoor een zeer nadelige invloed op de water(bodem)kwaliteit en
ecologie.
Planregels
Geen opmerkingen over de planregels.
Verbeelding
Op de verbeelding is de persleiding opgenomen het is niet duidelijk of dit de huidige ligging is of de
toekomstige ligging betreft. Wij willen u verzoeken om toekomstige ligging van de persleiding aan te geven
in de verbeelding.
Wateradvies
Met inachtneming van het bovenstaande adviseren wij positief in het kader van de watertoets.
We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor nadere informatie kunt u contact
opnemen met mevrouw J. Nooren van het waterschap onder het bovenvermelde nummer.
Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur
Hoofd afdeling plantoetsing & vergunningen

ir. A.H.J. Boute
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