Van: Bakker, Johan [mailto:J.T.G.Bakker@wbl.nl]
Verzonden: dinsdag 17 april 2012 14:26
Aan: Goessen, Henk
CC: DIV
Onderwerp: FW: vooroverleg bestemmingsplan 'Itteren-Borgharen'
Geachte heer Goessen, beste Henk,
Deelgebied Borgharen Noord.
Op de verbeelding Deelgebied Borgharen Noord is de rioolwatertransportleiding Itteren-Borgharen
(57.12) afgebeeld. In verband met het realiseren van het project Grensmaas is in het plangebied
Grensmaas de leiding Itteren - Borgharen verlegd. De uit bedrijf genomen leiding is ter plaatse van het
plangebied Grensmaas gerooid. Buiten het plangebied blijft de leiding liggen en het WBL past voor dit
gedeelte van de leiding een passief beheer toe. De leiding is schoongemaakt en gedämmerd. De
revisiegegevens van het gedeelte van de leiding wat is blijven liggen zijn nog niet in het bezit van het
WBL. Deze zullen na het gereedkomen van de revisie door het WBL zo spoedig mogelijk aan uw
gemeente ter beschikking worden gesteld.
De nieuw gelegde leiding is in de Adam van Arenstraat op de verbeelding aangegeven. Ook hiervoor
geldt dat de revisiegegevens nog niet in het bezit zijn van het WBL. De revisiegegevens van de ligging
van de leiding zal u ook zo spoedig mogelijk ter beschikking worden gesteld.
Deelgebied Borgharen Zuid.
In het deelgebied Zuid is de rioolwatertransportleiding Borgharen – Rwzi Limmel (57.14) gelegen. Ook
is in dit deelgebied de ontluchtingsleiding Borgharen (57.24) gelegen. Deze staat mogelijk niet op de
verbeelding deelgebied Borgharen Zuid. De digitale gegevens van de ontluchtingsleiding is
bijgevoegd.
Ook is het gemaal Borgharen in het deelgebied Borgharen Zuid gelegen. Het gemaal en de geurzone
is juist afgebeeld op de verbeelding en het gemaal is aangeduid als bedrijf-nutsvoorziening.
Deelgebied Itteren Oost.
In het deelgebied Itteren Oost is een gedeelte van de rioolwatertransportleiding Itteren – Borgharen
(57.12) gelegen. Deze is juist op de verbeelding deelgebied Itteren Oost afgebeeld.
Deelgebied Itteren West.
In het deelgebied Itteren West is het gemaal Itteren (57.11) gelegen. Dit gemaal is juist afgebeeld op
de verbeelding deelgebied Itteren West. Ook de geurzonering van het gemaal is afgebeeld op de
verbeelding. Alleen de naamsaanduiding op de verbeelding van het gemaal Itteren,Waterzuivering
Limburg, is niet juist aangeduid. Ik verzoek u de naamsaanduiding te wijzigen in Waterschapsbedrijf
Limburg, gemaal Itteren..
Het rioolgemaal is aangeduid als bedrijf. Ook dit is juist. Echter de aanduiding “sb-rg” ontbreekt op de
verbeelding. Ik verzoek u de aanduiding sb-rg op de verbeelding bij het gemaal te vermelden
Ook is in het deelgebied Itteren West een gedeelte van de rioolwatertransportleiding Itteren-Borgharen
(57.12) gelegen. De rioolwatertransportleiding is juist afgebeeld op de verbeelding deelgebied Itteren
West.
Bestemmingsregels.
In de bestemmingsregels artikel 5 bedrijf is in paragraaf 5.1, lid f het rioolgemaal vermeld. De regels
bedrijf geven voldoende borging voor het rioolgemaal.
De regels artikel 16 Leiding – Riool geven eveneens voldoende borging voor de in het plangebied
gelegen rioolwatertransportleiding.
Bijlage 1 Lijst van activiteiten.
In de lijst van activiteiten zijn de rioolgemalen Itteren en Borgharen niet opgenomen. Het WBL
verzoekt u conform het hiervoor hetgeen vermeld is in het boekje van de Bedrijven en Milieuzonering
VNG het onderstaande in de lijst van activiteiten te vermelden
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In paragraaf 49, Kabels en Leidingen, van de toelichting zijn de zuiveringstechnische werken met de
beschermingszone van het WBL beschreven. Het WBL heeft met betrekking tot deze paragraaf geen
opmerkingen.
Bijlage 1, 2 en 3 bp Itteren-Borgharen.
Met betrekking tot de bijlage 1, 2 en 3 van het bp Itteren-Borgharen heeft het WBL geen opmerkingen.
Het rioolgemaal Borgharen en het rioolgemaal Itteren zijn op de bijlage aangeven.
Voor de goede orde deel ik u mede dat gedeelte van dit advies wordt vermeld in het advies van de
watertoets van het waterschap Roer en Overmaas.
Met vriendelijke groet,
J.T.G. (Johan) Bakker
Medewerker Planologisch beheer en grondzaken
Unit Bouwen en Renoveren
Waterschapsbedrijf Limburg
Postbus 1315, 6040 KH Roermond
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