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uw kenmerk:

Gemeente Venray

ons kenmerk: kalflwi1wt!2009.1868
uw brief van: 15 januari 2009

mevr. J. Hendriks

Postbus 500

datum: 13 februari 2009

verzonden

5800 AM VENRAY

1 7 FEB. 2009

onderwerp: Wateradvies bestemmingsplan
'Vlakwater 2009' te Venray

Geachte mevrouw Hendriks,

Wij hebben

in het kader van artikel
3.1.1.

BRO het voorontwerp bestemmingsplan
'Vlakwater 2009'
ontvangen, met het verzoek
om hierover te adviseren.

Waterhuishouding
Woningen
Het plan omvat de ontwikkeling
van 27 Ruimte voor Ruimtewoningen met bijbehorende verhardingen

in openbare ruimte
op de locatie ten westen van de bestaande woonwijk
Vlakwater te Venray. De 27
woningen zullen volledig worden afgekoppeld
en afwateren op eigen perceel zonder overstort

openbare ruimte, Wij willen

naar de

erop wijzen dat een bui van 84
mm, met kans op voorkomen van eens
per honderd jaar, geen overlast mag
veroorzaken voor derden,
u

Openbare ruimte

De verhardingen van de openbare ruimte (circa
4.755 m2) zullen volledig worden afgekoppeld. Circa
2.355 m' aan verharding zal afwateren naar een 5-tal wadi's
met een gezamenlijke capaciteit van
circa 118 m3 met daarbij een waakhoogte
van 0,25 m, Circa 2.400 m' aan verhardingen zal
afwater
naar een permeoblok met een minimale capaciteit van 120 m3,
met daarbij een overstort mogelijkheid
naar de wadi's. De capaciteit van deze voorzieningen zijn
voldoende om een bui van 50
mm, met
kans op voorkomen van eens per
tien jaar, op te kunnen vangen, Wij willen u erop wijzen dat
een bui
van 84 mm, met kans op voorkomen van eens
per honderd jaar, geen overlast mag veroorzaken
voor

derden.

Drooglegging

Het plangebied ligt in een overgangszone
van het beekdal van de Loobeek, Het waterschap
gaat
vanaf 201 0 de Loobeek herinrichten. Het waterpeil
binnen het Loobeekdal zal hierbij stijgen,
Door
deze vernatting kan er een verminderde drooglegging
plaatsvinden, Wij verzoeken u dan ook rekening
te houden met deze verminderde drooglegging
door o.a, de eventuele kelders waterbestendig te
maken.

Drie DecembersingeJ 46

Postbus 3390

5921 AC Venlo

T077- 3891111

E info@wpm,nl

5902 RJ VenJo

F 077- 3873605

I

www.wpm.nl

ef

Wij kunnen

u

dan ook meedelen dat, indien rekening wordt gehouden
met bovenstaande
wij een positief wateradvies kunnen
verstrekken voor dit initiatief.

aandachtspunten,

Voor meer informatie kunt

u

contact opnemen met Florus Wijnen, via (077) 38 91 259 of
stuur een e-

mail naar florus.wijnen@wpm.nl.
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Het watertoetsloket Peel en MaasvaJlei is een gezamenlijk initiatief in het
kader van de watertoets van het Waterschap
Peel en
Maasvallei, de provincie limburg en Rijkswaterstaat Directie Limburg. Oil
(pré-)wateradvies is opgesteld door het waterschap Pee!
en
Maasvallei. Het eventueel noodzakeUjke {pré- )wateradvies
van de provincie Limburg is hierin velWerkt Het eventueel noodzakelijke
(pré- )wateradvies van Rijkswaterstaat zaJ
separaat worden verstrekt
Zowe! he! waterschap al$ de provincie zijn binnen de
kaders van hun eigen taak en bevoegdheid verantwOOrdeJijk
voar hun dee! van he!
advies. De provincie Limburg heeft het afdeHngshoofd
van de afdeling Kennis en Advies en het Dagelijks Bestuur
van het
Peel
bij
waterschap
en Maasvallei
besluit van 12 augustus 2004, kenmerk: 2004/46842, gemachtigd
tot ondertekening van het
wateradvies, voor wat betreft het provinciale wateradvies in het kader
van de watertoets.
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