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Westerhoven 19 maart 2012
Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Valkenswaard
De Hofnar 15
5554 GA Valkenswaard
Betreft: Zienswijzen inzake Notitie R eikwijdte en Detailniveau van de gestuurde waterBergingen de Run - de Keersop en Valkenswaard - Zuid.

Geacht College,
Hiermee geven wij zienswijzen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau inzake te realiseren
gestuurde waterbergingen van de Run - de Keersop en Valkenswaard-Zuid
Er kunnen zienswijzen gegeven worden op de eerder aangegeven gestuurde waterbergingen, van
deze mogelijkheid maken we bij deze gebruik om hierna te noemen redenen.
Het Waterschap de Dommel heeft onlangs de procedure opgestart inzake de Milieu Effect
Rapportage gestuurde waterberging projecten omgeving Eindhoven.
Hierin hebben wij bij brief van Êf maart 2012 zienswijzen gegeven en per fax verstuurd aan het
Waterschap.
Deze zienswijzen herhalen wij en deze dienen gezien te worden als ingediend aan Uw ter inzage
legging van de Notitie R eikwijdte en Detailniveau "Waterberging Keersop - De Run en
Waterberging Valkenswaard-Zuid".
Hiermee zienswijzen gevende verblijven we in afwachting van hetgeen volgt met de meeste
hoogachting.
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Aan het Waterschap de Dommel
t.n.v. Jeroen Kessels
Philip Schellens
Erik Zigterman
postbus 10.001
5280 DA Boxtel
Fax: 0411-618688
Betreft: Zienswijzen inzake Milieueffectrapportage gestuurde waterbergingsprojecten omgeving
Eindhoven. Te weten Keersop- Run en Valkenswaard- Zuid.
Geacht Waterschap,
In het EindhovensDagblad van 21 januari 2012 maakt het Waterschap de Dommel bekend dat men
op zes locaties in de omgeving van Eindhoven gestuurde waterbergingen gecombineerd met
natuurontwikkeling wil realiseren. De hierop betrekking hebbende stukken liggen vanaf 23 januari
2012 toten met 5 maart 2012 ten inzage en binnen die ter mijn kan men zienswijzen indienen. Van
deze mogelijkheid maken we gebruik voor de gebieden van de Dommel- Keersop- Beekloop en de
Run te weten de gestuurde waterbergingsgenbieden Keersop-Run en Valkenswaardzuid om de
hierna te noemen redenen.
Men kan zienswijzen indienen op de wijzen van beoordelen op de millieueffecten en op de effecten
van de uitstraling naar de omgeving toe en wat verder onderzocht moet worden en meegenomen
moet worden in het onderzoek en waarop de voorgenomen activiteiten en maatregelen moet
worden onderzocht. In het rnilieueffectenrapportage waterbergingsprojecten omgeving Eindhoven
dient ons plan dat in de notitie Reikwijdte en Detailniveau onvoldoende in het onderzoek is
meegenomen, als volwaardig plan te worden meegenomen en onderzocht te worden. Dit is ter
vervanging van de drie gestuurde waterbergingen 'Keersop- Run en Valkenswaard- Zuid. Waarin de
Dommel- Keersop- Beekloop en Run zijn betrekken.
1 Wat is ons plan dat al meerdere malen voorgesteld is en dient als volwaardig plan in de Notitie
Reikwijdte en Detailniveau onderzocht en als mogelijkheid meegenomen te worden.
In ons plan dient het gehele gebied bovenstrooms vanaf de Hanevoet tot aan de Belgischegrens
betrokken te worden om de 2.300.000m3 extra waterberging te realiseren. Er dient een stuwplan te
komen voor het hele gebied dat bestaat uit twee delen. Een voor hoger gelegen gronden en een voor
de beekdalen. Op de hoger gelegen delen dienen in de sloten stuwtjes geplaatst te worden die in
werking treden bij extreem water aanbod, deze kunnen in de zomer ook gebruikt worden om water
in het gebied te houden. In de beekdalen dient voor iedere brug over de beek een stuw geplaatst te
worden om gebiedjes te creëren om water te bergen zonder de natuur- de aardkundige waarden- de
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natura 2000- en het landschappelijke van het gebied aan te tasten. Hier mee bedoelen wij de
plaatsingsmogelijkheid van water zonder ingrepen in het landschap zo als wallen en dijken, hiermee
maken we gebruik van de mogelijkheden die de reeds eeuwen bestaande overstromingsgebieden
mogelijk maken. Dit is door ons al vele malen voorgesteld maar in de Notie Reikwijdte en
Detailniveau onvoldoende onderzocht in de projecten Keersop-Valkenswaardzuid en Run.

2 In de Notie Reikwijdte en Detailniveau van de Keersop zijn de gevolgen en de uitstraling van buiten
het zoekgebied gelegen wateraanbod onvoldoende onderzocht als men de gestuurde
waterbergingen in werking stelt. Dit water kan nergens heen waardoor de problemen buiten het
gebied zeer groot worden, dit doet zich voor in alle gebieden Keersop-Run-Valkenswaardzuid dit is
onvoldoende onderzocht.

3 In het gebied van de Keersop is de mest kelder van de Gebr vd Heijden gelegen, deze is destijds
gerealiseerd met in achtneming van de vernatting van het gebied Keersop en het Goorbroek maar
niet met gestuurde waterberging van de Keersop deze gaat drijven bij extreme waterstanden. Dit is
niet toelaatbaar en dient in het onderzoek nader onderzocht te worden.

4 Met ons plan wordt dit risico vermeden ook bij agrarische op andere plaatsen in het gebied, dit
dient onderzocht te worden.

5 Beekloop
Dit is een unieke beek met andere mogelijkheden die in onderzoek meegenomen moeten worden en
wat zijn de bergingsmogelijkheden van m3 water hiervan.
A Oude visvijver bij de Pastoorswijer.
B Oude vsvijver bij het Schut.
C Irrigatie Westerhovense Beeken.
D Overstromingsmogelljkheden bij de Oude Hoek.
E Keunisloop met vloeiwijde bij de Maai,
F Stuwmogelijkheden van de Woestepotder tot aan de Borkelsedijk bij Westerhoven voor de
bruggen.

6 Wat zijn de plaatsingsmogelijkheden van m3 water in het gebied van de Keersop-Run en
Valkenswaardzuid als men stuwen plaats voor iedere brug over de beek zonder landschappelijke
ingrepen in het gebied, dit dient onderzocht te worden.

3

19/03/2012 19:50

gebr.vd

Heij den

;FAX)040

2012519

P. 005/OOf

7 Onderzoek hoeveel plaatsingsmogelijheid er is zonder wateropvang aan de westelijke zijde van de
Keersopperdreef in het gestuurde waterbergingsgefaied de Keersop, dit is niet onderzocht in de Notie
Reikwijdte en Detailniveau.

8 In het gebeid Keersop Goorbroek geen wandelpaden of andere acties, dit gebied is destijds
natuurlijk ingericht.

9 Onderzocht dient te worden hoeveel m3 water er gehuisvest kan worden in het gebied
Valkenswaard- Zuid natuur, als men bij de onderdoorgang van de Blauwe Loop bij de Dommelseweg
een stuwplaatst en bij de Brug naar Bergstraat 3 en 5 zonder dijken te maken in het gebied. Hier kan
heel simpel een proef mee genomen worden en wij zullen hier aan mee werken onze belangen hier
in zijn zeer groot. Dan kan de meandering van de Blauwe Loop gerealiseerd worden en met
gestuurde waterberging met dijken wordt dit onmogelijk gemaakt.

10 De gevolgen voor de begraafplaatsen in Dommelen als in Westerhoven zijn niet onderzocht wat
de gestuurde waterberging in Valkenswaard- Zuid in werking heeft in verband met kwel. Ook de
morele aantasting en de gevolgen hier van voor de nabestaanden, en als er iemand begraven moet
worden, Ook de aantasting van het grondwater betreffende volksgezondheid moet hier in
meegenomen worden.

11 Respecteer het geen is vastgelegd in de reconstuctieplannen en de gevlogen van de uitspraken
van de Raad van State hier in, in zake de waterberging en onze vastgelegde rechtsbescherming hier
in.

12 De gevolgen van kwel zijn onvoldoende onderzocht als er in het hele gebied geen dijken hoeven
te worden aangelegd en de 2.300.000 m3 water opgevangen kunnen worden zo als door ons
voorgesteld. Volgens ons zijn er dan helemaal geen problemen met kwel wat met de drie gestuurde
waterbergingen wel het geval is.

13 De gevolgen van gebiedsvreemd water in het gebied zijn onvoldoende onderzocht. Ons voorstel
dient onderzocht en vergeleken te worden met de gestuurde waterbergingsprojecten Keersop-Run
en Valkenswaard-Zuid.
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14 Ons plan vanaf de Belgische grens tot aan Eindhoven dient op alle delen vergeleken te worden
met de drie gestuurde waterbergingen, en aangeven dient te worden hoeveel m3 waterberging onze
plannen in totaal bieden.

15 Alle natuurlijke reeds eerder bestaande overstromingsmogelijkheden dienen in stand te blijven
ook op de Malpie,

16 Al het hier voor genoemde dient ter aanvulling op de Notie Reikwijdte en Detailniveau en in het
onderzoek mee genomen te worden, ook alle milieueffecten van het geen door ons in deze
zienswjze aangegeven dienen beoordeeld en vastgesteld te worden in het milieueffectenrapport.

Hiermee zienswijzen gevende verblijven we in afwachting van het geen volgt met de meeste
hoogachting.
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BEKENDMAKING

MILIEUEFFECTRAPPORTAGE WATERBERGINGSPROJECTEN OMGEVING EINDHOVEN
Inzagetermljn van 23 januari 20^2 tot en mets maart 2012
Waterschap De Dommel gaat bl| zes locaties in de omgeving van Eindhoven gestuurde
waterbergingen, gecombineerd met natuurontwikkeling, realiseren. Voor deze
-activiteiten wordteen 'mllleueffectrapportage doorlopen op zowel plarinlveau als op
béslultnlveau. De.mllleueff'ectrapporten worden te zijner.tljd bl) de projectplannen ep
bestemmingsRlanwIjzIglngefi ter Inzage gelegd. Tervoorbereldlng op het milieueffectonderzoek geeft het waterschap aan In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau op welke
milieueffecten de voorgenomen maatregelen worden beoordeeld.
De Hptltl.es liggen vanaf 23 Januari 2012 tot en met 5 maart 2012 ter inzage. •.
De volledige,.rechtsgeldige bekendmaking kunt'u vinden op
WVVW.DOMMEL.NL/WATERSCHAPSBLAD
De.Wel elektronische bekendmaking biedt waterschappen de mogelijkheid tot elektronisch
bekendmaken. Waterschap De Dommel maakt hlervangebrulkbpet'publiceren van.be- '
kend'maklngen. Vanaf1 januari 2012 plaatsen wij 'al onze bekendmakingen op onze website,.
datis dan ook de rechtsgeldige. Naast het aansluiten bij de ontwikkelingen van het digitale
tijdperk, brengthet 'elektronisch bekendmaken een aanzienlijke kostenbesparing met zich'
mee. Op hetWaterschapshuis in Boxtel is een.computer beschikbaar Indien u de volledigebekendmaking digitaal In wiltzién.Verd'-rküntü zich aanmelden bfj de landelijke dienst op '
www.overheid.nl om lokale boisendmakingen vla.email te ontvangen.
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Geacht Waterschap,
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