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Geachte heer Baudoin,
In uw brief van 22 juni 2010 met kenmerk 10uit04115, geeft u nadere informatie over
de planning van de realisering basisinspanning Valkenswaard. Hierna geef ik u een
reactie.
Maatregelen basisinspanning
U geeft aan dat er in het kader van de basisinspanning twee bergbezinkbassins in het
Dommeldalgebied zijn geprojecteerd. U verwacht dat deze medio december 2011 zijn
gerealiseerd onder voorwaarde dat de planologische procedure geen vertraging
oploopt. De gemeente is inmiddels ook gestart met de uitvoering van de in het
basisrioleringsplan opgenomen verbeteringsmaatregelen. Deze maken ook deel uit van
de basisinspanning. U verwacht deze maatregelen voor medio 2012 te realiseren.
De gemeente geeft met de uitvoering van bovenstaande maatregelen voor een
belangrijk deel invulling aan de basisinspanning van Valkenswaard. Ik stem daarom in
met de planning voor de realisering van twee bergbezinkbassins en de
verbeteringsmaatregelen.
Restopgave basisinspanning / KRW
Uit het basisrioleringsplan blijkt dat na uitvoering van de bovengenoemde maatregelen
nog een restopgave ligt. Hierover wordt in uw brief echter niets gemeld. Wel geeft u
aan dat eventueel aanvullende maatregelen achter de geprojecteerde
bergbezinkbassins in het Dommeldalgebied, die voortvloeien uit de KRW, na de
periode van december 2011 worden uitgevoerd.
Ten aanzien van de restopgave basisinspanning merk ik op dat ik reeds in mijn brief
van 27 mei jl. heb aangegeven dat een nadere uitwerking van de resterende opgave
nog noodzakelijk is. Kunt u inmiddels inzichtelijk maken op welke wijze u invulling gaat
geven aan de restopgave basisinspanning?
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Als het gaat om de KRW (kaderrichtlijn water) wil het waterschap binnenkort een
knelpuntenanalyse van alle overstorten in Valkenswaard en Dommelen uitvoeren. Voor
de kernen Borkel en Schaft is deze reeds uitgevoerd.
Toelichting
De analyse wordt uitgevoerd met behulp van het door de STOWA ontwikkeld
toetsingsinstrument "Berekeningsmethode knelpuntenanalyse waterkwaliteitsspoor".
Met het instrument kunnen de acute effecten (zuurstofdip) en lange termijneffecten
(slibaanwas) van overstortingen vanuit het gemengde rioolstelsel op het
oppervlaktewater op een betrouwbare en eenduidige manier worden bepaald.
Op basis van de uitkomsten van het STOWA toetsinstrument kan een eerste indicatie
worden gekregen of een overstort wel of geen knelpunt vormt. Een vervolgonderzoek
(monitoring) zou deze indicatie kunnen bevestigen. Vervolgens kan dan worden
bepaald of en zo ja welke aanvullende maatregelen genomen moeten worden. Dit kan
dus inhouden dat naast de al eerder uitgevoerde maatregelen in het kader van de
basisinspanning er alsnog (rest)maatregelen genomen moeten worden in het kader
van het waterkwaliteitsspoor.
Op basis van de resultaten van de knelpuntenanalyse wil het Waterschap in
gezamenlijkheid met de gemeente en ook in het kader van het project Kallisto (binnen
de zuiveringscluster Eindhoven) bepalen waar aanvullende maatregelen benodigd zijn.
Afronding basisrioleringsplan
In mijn brief van 27 mei jl. heb ik een aanvullende reactie gegeven op het BRP
Valkenswaard. Ik ben benieuwd in hoeverre deze reactie voor u aanleiding is geweest
om het BRP aan te passen. Voor het uitvoeren van de knelpuntenanalyse is het van
belang te kunnen beschikken over een actueel BRP. Graag ontvang ik van u een
digitaal exemplaar van een aangepast (zo mogelijk definitief) BRP, zodat wij de
knelpuntenanalyse kunnen uitvoeren.

Tot slot
Mocht u ten aanzien van het bovenstaande nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de heer J. Llop, via bovenstaand nummer.
Met vriendelijke groet,
Waterschap De Dornjw

Edwitrvan der Schoot
Procesmanager Externe Planvorming
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