Onderbouwing beantwoording vragen in het kader van de vaststelling van
bestemmingsplan ‘Erpseweg 20, Boekel’
Tijdens de commissievergadering van 4 december jl. is het vast te stellen bestemmingsplan ‘Erpseweg 20,
Boekel’ besproken. Er kwam vanuit de commissie een vraag met betrekking tot het bergbezinkbassin dat
ten zuidwesten (aangrenzend aan het plangebied) ligt. Wordt hier rekening mee gehouden in het plan?
Vormt het daar gelegen rioolgemaal een belemmering voor het planvoornemen?
Reactie:
Ten zuidoosten van de locatie Erpseweg 20 ligt een bergbezinkbassin (zie volgende figuur).
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In het overzicht ‘Hoofdgemalen gemeente Boekel’ 1 is het bergbezinkbassin Erpseweg weergegeven. Dit
betreft echter geen rioolgemaal; er is dan ook geen sprake van een rioolgemaal op deze locatie.
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Een bergbezinkbassin betreft een grote (dichte) betonnen bergingskelder die is gekoppeld aan het
bestaande rioleringsstelsel. Met de bouw van een bassin wordt de inhoud van een rioleringsstelsel
vergroot.
Het ondergrondse bassin is niet gelegen op het perceel Erpseweg 20. De afstand van de rand van het
(ondergrondse) bassin tot de rand van het bestemmingsvlak ‘Wonen’ betreft 2 meter. Deze afstand wijzigt
in de beoogde situatie niet, aangezien het bestemmingsvlak ongewijzigd blijft.
De afstand van het bassin tot het bouwvlak (binnen het bestemmingsvlak ‘Wonen’) waar de nieuwe woning
wordt opgericht bedraagt 8 meter. In de huidige situatie betreft de afstand tot het bestaande bouwvlak van
de woning circa 17 meter.
Het bergbezinkbassin betreft echter een gesloten systeem dat ondergronds is aangelegd. De enige
bovengrondse voorziening betreft een betonnen dek van circa 15 m² met daarin een drietal luiken.
Vanuit deze gesloten voorziening is geen milieubelastende uitstraling op de omgeving en daarmee geen
milieuhinder te verwachten. Daarnaast komt deze voorziening niet als zodanig voor in de VNG-handreiking
‘Bedrijven en milieuzonering’, wat betekent dat voor een dergelijke voorziening geen richtafstanden zijn
bepaald met betrekking tot de milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar.
De voorziening vormt dan ook geen belemmering voor het planvoornemen.

