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voorontwerp bestemmingsplan "Recreatievijver Itteren"
Geacht College,
Op 20 juni 2013 heeft u een verzoek ingediend bij het Watertoetsloket Roer en Overmaas* voor
het geven van een wateradvtes over bovengenoemd plan. Het plan betreft de realisatie van een
recreatievijver en de herinrichting van de Oude Kanjel ten zuiden van de kern Itteren. In het
plangebied zijn de primaire wateren Oude Kanjel en Houtbemder Vloedgraaf gelegen. Tevens
grenst het plangebied aan de primaire waterkering Itteren.
Het plan geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen:
- Op de verbeelding ontbreken de beschermingszone en het profiel van vrije ruimte van de
waterkering Itteren. Wij verzoeken u deze op te nemen.
- In de toelichting onder paragraaf 4.1.3, pagina 26, 6^ punt verzoeken wij u de zin
'...vrijgehouden moet worden' aan te vullen met 'als onvergraven natuur'.
Wij venwachten dat u de genoemde punten verwerkt In het ontwerpbestemmingsplan.
Bij eventuele vragen over dit wateradvies kunt u contact opnemen met mevrouw E. Verheijen.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,
kraoJntens mandaat.

ing. J.M.G. In den Kleef,
secretaris/directeur
Waterschap Roer en Overmaas
' Het Watertoetsloket Roer en Overmaas is een gezamenlijk initiatief in het kader van de watertoets van het Waterschap Roer en Overmaas, het
Watersc^apsbedrijf LimDurg, de Provincie Limtjurg en Rijkswaterstaat Limburg. Dit wateradvies is opgesteld door het Waterschap Roer en Overmaas. De
andere waterbeheerder^ van het loket hebben geen opmerkingen.
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