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Uw brief Datum 8 november 2016 

Ons kenmerk lN16-1969/16-1845 Behandeld door Harriët Bosman 

Onderwerp Reactie ontwerp-bestemmingsplan Doorkiesnummer 0598-693226 

Buisleidingen infrastructuur Vennendijk 

Geachte mevrouw Toxopeus-Hoeksema,

Wij hebben het ontwerp- bestemmingsplan voor de buisleidingen infrastructuur Vennendijk 
ontvangen, dit plan geeft voor ons aanleiding tot het maken van een aantal opmerkingen.

in paragraaf 4.8 en in bijlage 7 van de toelichting zijn de wateraspecten opgenomen. Hier is 
aangegeven dat de leiding 1,2 meter minus maaiveld wordt aangelegd en dat de leiding onder de 
aanwezige watergangen wordt doorgeiegd. Als de diepte op die kruisingen ook 1,2 meter minus 
maaiveld is zal er niet voldoende dekking voor de buisleiding aanwezig zijn. Wij adviseren een 
minimale dekkingshoogte van 1,0 meter onder de waterbodem.

Tevens is aangegeven dat de buisleiding niet binnen een beschermingszone van een waterkering 
komt te liggen, echter naast de waterkering ligt er parallel aan het Afwateringskanaal Duurswold 
een persleiding van het waterschap Hunze en Aa's en kruist een persleiding van het waterschap 
Noorderzijlvest het Afwateringskanaal Duurswold. in bijlage 7 heb ik een aantal kaartjes 
aangetroffen waarop de persleiding van beide waterschappen niet is opgenomen. ln het 
onderstaande kaartje is de ligging van de beide persleidingen weergegeven. Aan weerszijden van 
onze persleiding ligt een beschermingszone van ca. 5 meter. Voor verdere informatie van de 
persleiding van waterschap Noorderzijlvest adviseer ik u contact op te nemen met dat waterschap.
Er is aangegeven dat het tracé van de leidingen buiten de waterkering en de beschermingszones 
ligt, met de aanvullende informatie over de persleidingen zal nagegaan moeten worden of het 
tracé ook buiten de beschermingszone van de persleiding van ons waterschap valt.
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Kaartje met ligging Persleídingen waterschap 

164345 

Noarderzrjílvest en Hunze en Aa s 
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Aa's 

Ik vertrouw erop u hiermee voldooncše te hebben geïnformeerd, mochten er nog aanvullende 
vragen ziin dan kunt u contact opnemen met Harriët Bosman van ons waterschap.

Met vriendešijke groet,

namens het dagešijks bestuur,

Harriët Bosman 
Beleidsmoderker Pšanvormíng 
Afdeling Beleid, Projecten en Laboratorium 

164845 
U 


