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Ondenverp: Vragen inzake projectplan UVateroverlast Grensstraat Nispen

Geachte heer Van der Kallen,

Bij boven aangehaalde brief heeft u ons vftrgen gesteld over het projectplan Wateroverlast Grensstraat
Nispen" Wij hebben uw brief besproken in onze vergadering van 9 juli 20L9 en besloten als volgt te
antwoorden. Gemeenten zijn bevoegd geag bij het opstellen van bestemmingsplannen. Gelet hierop
hebben wij ons antwoord afgestemd met de gemeente Roosendaal.

Vnaag
Passen de in gebruikzijnde containervelden in het bestemmingsplan *Buitengebied RoosendaalNispen"
c.q. is het gebruik vergund?
Antwoord
De gemeente Roosendaalgeeft aan dat het huidige gebruik van de containeruelden past binnen het
bestemmingsplan. Volgens de Omgevingsdienst is er voor de activiteiten van het betreffende bedrijf geen
omgevingsvergunning nodig; zijn bedrijfsvoering valt onder het activiteiten besluit.

Achtergrond oroiectola n
Het projectplan Wateroverlast Grensstraat Nispen is tot stand gekomen om de wateroverlast in de
omgeving van de Grensstraat te vermínderen. Deze overlast wordt o.a. veÍoorzaakt door de grote afvoer
bij hoge neerslagintensiteiten vanuit de containe¡velden van de betreffende handelskwekerij én
de te kleine afvoercapaciteit van een duiker ter hoogte van het kruispunt Grensstraat/Kloosterweg.
Zowel de handelskwekerij als het waterschap hebben een wateropgave. De opgave voor de
handelskwekerij is kwalitatief van aard, die van het waterschap kwantítatief.
Om onze kwantitatíeve wateropgave aan te pakken, wil het waterschap een waterberging realiseren.
Hiervoor heeft het watercchap grond aangekocht van de betreffende handelskwekerij.

Wíj veftrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geihformeerd. Overeenkomstig de spelregels van het
algemeen worden uw bríef en ons antwoord ook gepubliceerd op de website van het waterschap.

Hoogachtend,
bestuur,
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