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Zienswijze bestemmingsplan
'Hoogeind 1b'

Geachte Raadsleden,
Per e-mail hebben wij op 18 oktober jl. kennis genomen van het ontwerpbestemmingsplan
‘Hoogeind 1b’ te Oeffelt. Het plangebied ligt direct achter de Maasdijk en daarmee ook binnen de
beschermingszones die hierlangs van toepassing zijn. Deze beschermingszones zijn nog niet
opgenomen in het ontwerpbestemmingsplan. Middels deze zienswijze vragen wij u om dit alsnog
te doen.

Ligging beschermingszones langs de waterkering
Langs de waterkering ligt over een breedte van 30 meter eerst de beschermingszone A en over
een breedte van nog eens 20 meter de beschermingszone B. Op onderstaande afbeelding zijn de
waterkering en beide zones in steeds lichtere tinten geel weergegeven.

Werken met water. Voor nu en later.
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Zienswijze
Sinds 1 oktober 2012 gelden er via het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening landelijke
regels voor het bestemmen van primaire waterkeringen en de bijbehorende beschermingszones.
(Barro artikel 2.11.2).
Wij verzoeken u het bestemmingsplan hierop aan te passen door:
• op de verbeelding en in de planregels de beschermingszones (A en B) aan te duiden als
‘vrijwaringszone-dijk’ en hier regels te stellen ter bescherming van het waterkerend
vermogen. Het eerder door u vastgestelde bestemmingsplan ‘Maashaeghe’ kan hierbij als
voorbeeld fungeren;
en verder door in de toelichting:
•
in paragraaf 2.1.2 de tekst over het Barro te actualiseren;
•
in paragraaf 3.2.5 de tekst over de aanwezigheid en ligging van de waterkering toe te
spitsen op de specifieke situatie in het plangebied.

Tot slot
Wij gaan er vanuit u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u echter nog vragen
hebben over het bovenstaande, dan kunt u contact opnemen met de heer M. van Heereveld
bereikbaar via telefoonnummer 073 6156897 of e-mail mvanheereveld@aaenmaas.nl.
Hoogachtend
Het dagelijks bestuur
Namens deze
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