
GEMEENTE vVEERT

Aan de leden van de gemeenteraad

Weert, 21 september 2015

Onderwerp : CZW

Beste meneer, mevrouw,

Op 7 augustus 2015 heeft Natuurmonumenten een brief gestuurd aan de gemeente. Deze
brief treft u als bijlage aan. In deze brief geeft Natuurmonumenten aan dat de plannen
van CZW kunnen leiden tot onherstelbare schade aan het Natura 2000 gebied de
Kruispeel. Om die reden heeft Natuurmonumenten de Provincie Limburg verzocht om haar
besluit inzake het niet MER-plichtig zijn van het wijzigen van de huidige
ontgrondingsvergunning te herzien.

Naar aanleiding van deze brief vindt momenteel overleg plaats tussen Natuurmonumenten
en CZW. Dit overleg bevindt zich in de fase van afronding. Beide partijen hebben de
interpretatieverschillen bekeken met hun adviesbureaus en komen naar verwachting op
kofte termijn met een eensluidend advies naar buiten. Deze kwestie heeft te maken met
de ontgrondingsvergunning en niet met de realisatieovereenkomst.
Vóór de raadsvergadering van 1 oktober wordt u hierover nader schriftelijk geïnformeerd.

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neemt u dan contact op met Paul
Verhappen. Hij is bereikbaar op telefoonnummer (0495) 575 284.

Met vriend

René
hoofd

der
fdeling Ruimtelijk Beleid

Brief Natuurmonumenten

Wilhelminasingel 101
Correspondent¡e: Postbus 950, 6000 AZ Weert

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weeft.nl
Website : www. weert. nl - Twitter : www.twitter. com/gemeenteweert
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Wijziging vergunning Centrale Zandwinning Weert

Geacht College,

Op 25 juni heeft het College van Gedeputeerde Staten van Limburg besloten dat het
voornemen van de Centrale Zandwinning Weert B.V. (CZW) om de huidige
ontgrondingsvergunning te wijzigen niet MER plichtig is.

Wij zijn echter van mening dat de gewijzigde plannen van de CZW kunnen leiden tot
onherstelbare schade aan het Natura 2000 Gebied de Kruispeel, één van de Groene Parels
van Weertl

Om die reden hebben wij als e¡genaar en beheerder van de Kruispeel de Provincie Limburg
verzocht haar besluit te herzien. Middels deze brief willen wij u als Gemeente informeren over
ons standpunt en de onderbouwing daarvan. ln bijlage ontvangt u daarom een kopie van de
brief die wij aan de Provincie hebben gestuurd, evenals het bijbehorende onderzoek dat wij
hebben laten verrichten door een onafhankelijk adviesbureau.

Overigens zijn wij op een constructieve manier in gesprek met de CZW en is duidelijk dat mits
een aanpassing van de plannen de negatieve effecten te voorkomen zijn. Het besluit van de
Provincie dwingt ons echter nu deze stap te nemen. We gaan er desalniettemin van uit de we
onze constructieve gesprekken met de CZW kunnen voortzetten.

@l
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Wij verzoeken u deze kennis te delen met de Gemeenteraadsleden en ter ovenrveging me te
nemen in eventuele toekomstige besluitvormíng.

Met

van Schijndel
Beheerder Kempen/Midden-Limburg

Bijlagen Brief Natuurmonumenten aan de Provincie Limburg
Second opinion Royal HaskoningDHV
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Geacht College,

Op 2 juli 2015 hebben wijeen besluit en bekendmaking ontvangen met betrekking tot de
Centrale Zanówinning Weert (zaaknummer 2015-0690). ln het beeluit geeft u aan dat de
Centrale Zandwlnning Weert B,V, gean MER hoeft op te stellen bij de aanvraag van een
wijziging van de vigorende ontgrond¡ngsvergunning. Wij zijn van mening dat door dit besluit
ernstige schade toegebracht kan worden aan het Natura 2000 gebÍed Kruispeel. Om die
reden vezoeken wij u om uw besluit op to schorten en nader ondgzoek af te wachten. ln
deze brief onderbouwen we onze zorgen.

Aanleldlng
Op basis van de door u gemaakte afweging en acht€rliggende stukken is duídelijk geworden
dat wij rechtstreeks getroffen worden in ons belang, Als gevolg van het desbetreffende besluit
is de kans reëel dat er onomkeerbare en onherstclbare schade ontstaal aan het nabiJgelegen
Natura 2000 gebied Kruispeel. Dit gebied is bijons in eigendom en baheÊr en dearmee z¡jn
wij direct belanghebbsnde, Onze onderbouwing geven wij hieronder puntsgewijs weer.

1. Toctring arn ¡nstandhoudi ngedoelatelllngen Natura 2000 ontbreokt
Alle acliviteiten die een nagatief effect kunnen hebben op een Natura 2000 gebied

dienen getoatst te worden aan de instandhoudingsdoelstellingen die gelden voor h6t
desbetreffende gebied. Dit betekent dat bij het beoordelen van actlviteiten niet alleen
naar ondiepe grondwaterstanden, maar ook naar (dlepe) kwel gekeken moet wordan.
Deze toetsing heeft niet plaatsgevonden. Deze toetslng heeft ook (nog) níet
plaatsgevonden bij het opstellen van hEt beheerplan van het Natura 2000 gebied. Het
is aan de initiatiefnemer om aan te tonen dat deze negatieve effecten uitgesloten
kunnen worden. Dít ontbreekt in de huidlga onderzoeken.
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2. Hydrologisch onderzoek geeft een verkeerd beeld
Na het bestuderen van de passende beoordeling, het bíjbehorende hydrologische
onderzoek en een overleg met de hydroloog die het rapport heeft opgesteld, hebben
we twijfels over de conclusies over de effeclen op natuur in de Kruispeel ten gevolge
van hydrologische veranderingen. We hebben daarom ean Royal HaskoningDHV
(RHDHV)gevraagd om een onafhankelijk tweede oordeel te geven. De memo van
RHDHV hebben we als bijlage aan deze brief bijgevoegd, Uit het oordeel van RHDHV
komen de volgende bedenkingen naar voren:
- ln plaats van sen positief effect op díepe stijghoogten (en dus kwel) is er mogelijk

een negatief effect;
- De hoeveelheid te infíltreren water in de infiltratíesloot is onrealistisch hoog;
- De diepte van de natuurplas en de ecologische plas is te groot om veel ecologisch

meeruaarde te geven.

Híerbij is de meest zorgwekkende bevinding dat de stromíngsrichting van het
grondwater niet richting de Tungelroysebeek stroomt zoals in het rapport van Antea
gesuggere€rd wordt, maar ín tegenovergestelde richtlng slroomt, dus van de
Tungelroysebeek af, RHDHV baseert zich op de gegevens van Antea, aangevuld met
kennis die vergaard ls ln het kader van het ecohydrologische onderzoek dat wij op dit
moment mel steun van de Provincie Límburg uitvoeren,
Daarmee kan geeteld worden dat de belangrijkste conclusiEs uit het hydrologisch
onderzoek van de CZW onjuist ziin. Bii de oorspronkelijke ontgrondingsvergunning
ging de CZW ar overigens zelf ook van uit dat de stromingsrlchting van de
Tungelroysbeek vandaan was. Het is niet duidelijk waarom er nu van het
tegenovergeEtelde uitgegaan wordt.

3. Onvoldoende onderzoek en onderbouwing van de eff¡cten cn maatregelen
De huidlge stukken die u gebruikt hebt om tot uw besluit te komen, bieden
onvoldoende inzlcht in de achterliggende werkwijze van de hydrologlsche studies,
Concreat gaat het in ieder geval om da volgende informatio:
- Meer informatie over de wijze waarop de berekeningen zijn uitgevoerd en de

resultaten van da berekende stiJghoogten in het diepe watervoerEnde pakket;
- De afleiding van de huidige grondwaterstroming op basis van metingen in het

dlepe watervoerende pakket met 6en toelichting op de diepteligging van de
gebruikte peilbuisfilters;

- De exacte dimensionering van de infiltratiesfoot.

Onr drlngrndc v¡rzook
Op basis van bovenstaande onderbouwing is ons duidelijk geworden dat uw conclusie dat ar
geen kans is op negatieva effecten op de Kruispeel te voorbarig is, Op basis van de huidlge
beschikbare lnformatie lijkt er eerder sprake te zijn van een negatief effect op de Kruispeel, Er
kan sprake zijn van een waterstandsdallng van wel 10 centimeter.
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U werkt als Provincie al jaren aan hydrologisch herstel van dit Natura 2000 gebied, en ook in
de PAS ziin maalregelen benoemd om het gebied verder le vernatten, Het kan dan volgens
ons niet uw bedoeling zijn een ontwikkeling toe te staan wearyan de kans bestaat dat deze al
de geleverde inspanningen teniet doet en het kwetsbare gebied onherstelbare schade
toebrengt. Wij verzoeken u dan ook uw besluít te heroverwegen en eerst het benodigde
onderzoek af te wachten zodat negatieve effecten met zekerheid uit te sluiten zijn.

Hoo nu ve¡de¡?
Natuurmonumenten is niet tegen zandwínning. Wíj zien de economische noodzaak van
dergelijke grondstotwinning. Wij vragen echter wel om behoud en bescherming van de
bestaande natuunruaarden. Ook de Provincie Limburg is hierin een belangrijke speler, omdat
het gaat om Europese beschermde natuur.
Wij hebben recent gesprekken gevoerd met de CZW over de beoogde uitbreiding. Deze
gesprekken vinden plaats in een open een constructieve sfeer. Onze zorgen hebben wij reeds
met hen gedeeld en er lijken oplossingsríchtíngen die kansrijk zijn om negatieve effecten uit te
sluiten. Wat ons betreft gaan we hier dus ook zeker mEe door.

Wij hopen u hiermee voldoende overtuigd te hebben van de noodzaak voor nader ondezoek
en voorlopige opschortlng ven uw bcslult.

groet,

lr, C,A,M, Ríjnen
Regiodirecteur Noord-Brabant en Limburg

Bijlage: Notitie Royal HaskoningDHV

Met

@.
9l



100820159208134 100 9

t

L n ha nc in q 5c( iety I oq eI h e r

Memo

Aan:
Van;
Datum,
Kopie:
Ons kenmerk:
Classificatie r

HaskoningDHV Nederland B.V.
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Open

Ondenrerp: Second opinion hydrologische effecten CZW

lnleiding
CZW is sinds 1997 bezig met zandwinning in het gebied ten westen van de zwemplas lJzeren Man in
weerl. De ¡nit¡âtiefnemer heeft de plannen gewijzigd ten opz¡chte van het oorspronkeli.jke onlwerp.
Natuurmonumenten heeft verzocht om een oordeel te geven over de hydrologísche effectenstudie
wijziging zandwinning WeerL Deze analyse is beschreven in drie documenten van Anteagroup:

. "Hydrologische effectenstudie wijziging zandwinning Weert" van 12 november 20'1 4;

. Een memo waarin wordt ingegaan op eerdere opmerkingen van Natuurmonumenten, 151uni
2015:

. Passende beoordeling Centrale Zandwinning Weert, in het kader van de
Natuurbescherminsgwet 1998 artikel 19d,23 april 2015,

Deze analyse is gevraagd omdat Natuurmonumenten terreinbeheerder is van de Kruispeel dat zich in de
nabijheid ten oosten van de zandwinplassen bevÍndt,

Door de provincie Limburg is besloten dat de initiatiefnemer geen plicht heeft om een MER op te stellen
in het kader van de nieuwe onlgrondingenvergunning, Dit besluit is genomen op basis van de conclusies
uit diverse deelstudies, waaronder de hydrologische analyse, Deze notitie kan door Natuurmonumenten,
als direct belanghebbende, gebruikt worden als basis voor het maken van bezwaar tegen dit besluit, De
Passende Beoordeling is alleen globaal beoordeeld als ondersteunend document van de andere twee
hydrologische studies,

Hoofdvragen
Door Antea is het efect van het totale eindplan beoordeeld ten opzichte van de situatie dat er geen plas
zou zi)n, Dit is volgens ons een goede aanpak waarbij het lotale effect inzichtelijk wordt gemaakt. We
heþben ons geconcentreerd op de volgende vijf hoofdvragen:

1. Beleidsmatigecontexl
2, Grondwatermodel
3 Effect op stijghoogten
4 Effect op grondwaterstanden
5 Diepte van de plassen

1, Beleidsmatige context
ln de memo van Antea wordt gesteld dat al in de negentiger jaren onderzoek Ís gedaan naar de efecten
van de zandwinplas, Dit was voordat de N2000 gebieden in Nederland zijn aangewezen Er wordt
daarom verwezen naar het 5 centimeter criterium dat in de jaren negentig werd gehanteerd in

verd rogingsstudies

RDC8D5(J5¡(,1001FIi1 liltl¡ ar¡QusLr¡s 2015
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Volgens ons dienl er rekening te worden gehouden mel de instandhoudingsdoelslellingen die N2000
stelt aan het gebied, Daarbi) dient per type natuur naar de hydrologische randvoorwaarden te worelen
gekeken De Kruispeel is onderdeel van hel Concept-Beheerplan Weerter- En Budelerbergen
& Ringselven (9 auguslus 2009) De Natuurbeschermingswel 1998 verplicht om gebruik dal op 1 oklober
2005 in of, voor zever relevant, buiten een Natura 2000-gebied plaatsvond in het beheerplan te
lreschrijven, Daarmee kunnen ook activiteiten die na 1 oktober2005 zijn begonnen, maar nog niet eerder
in het kader van de Naluurbeschermingswet 1998 ziin getoelst, in het beheerplan worden beschreven,
Voor nieuwe plannen die voldoende concreet zijn is een passende beoordeling nodig op grond van
arlikel 19j Natuurbeschermingswel 1998 ln <Je Passende beoordeling moet ook getoelst worden aan de
in sland houdingsd oelstellingen

ln het Natura2000 beheerplan dienl het effect van de zandwinning getoetst te worden. ln het huidige
concept beheerplan (zie kader) wordt verwezen naar de effectenstudies uìt 1996, gebaseerd op een
beoordeling in veranderingen in grondwaterstanden. We raden Naluurmonumenten aan om de provincie
Limburg te verzoeken de gevolgen van de zandwinning op de instandhoudingsdoelstellingen degelijk te

laten onderzoeken. Dit betekent een analyse met de inzichten en modellen van 2015 inclusief een
beschouwing van de eflecten op de kwel. ln de passende beoordeling van april 2015 wordtwel
verwezen naar de instandhoudingsdoelstellingen, maar wordl niet geloetst op kwel.

Huidlg gebrulk lJzørenMan'ull Concepl-Boheerplan Weerter. en Budelerbergen & Rlngselven (g augu6tu6 20091
De ontgrondingsvergunnrng lJzeren Man' is verleent rn 2001 Het omvel een plangebíed van cica 65 ha ten noordooslen van de
Kruispeel Hierbij mag plaatselijk lol maximaal 15 nreter beneden NAP ontgrond worden De vergunning biedt de mogelÍjkheid om
4,5miljoenm3bouwgrondstoffentewinn€n Hierhilzlndoordeprovincievergunningvoorschriftenenvoorwaardenopgestêld Uít
een hydrolog¡sche effectenstudje vân Oranjewoud ¡n 1996 (nr 0589-77248) rs destilds gebleken dal er geen hydrologische efecten
(verdroging) optreden voor de Kruispee¡ en het dal van de Tungelroysche beek Toentelljd wâren er meerdere
grondwaleÍonttrekk¡ngen ín de omgeving (onder andere aan de Kempenweg) die inmiddelszijn opgeheven, ln de Kruispeel en
Tungelroysche beek(dal) komen cle habitattypen Zwa\gehullerde vennen, Galigaanmoerassen en Veenbossen en soolen als de
Kleine modderkrutper en de Kamsalantander voor De onlgrond¡ng op Limburgs grondgebied vormt binnen de concess¡egrenzen
geen knelpunt voor d€ ¡nslandhoudingsdoe¡slellingen. In de vergunn¡ng zijn maalr6gelen gesleld om le voorkomen dat de kweldruk
in de zone lussen de Zuid-Willemsvaart en het plangebied wegvalt en daarmee de vegetatìe verdwijnt (Groenplanning, 2003) De
provinciô Limburg heeftalsvergunningsvooMaarde een perl- en monitoringssysleem opgenomen om evenluel€ hydrolog¡sche
verander¡ng€n tijd¡g inzichlelijk te krijgen uit deze monitoríngsgeg€vÕns van TNO over de per¡ode 2001 lot juni 2008 btijkt dal er
geen struclurele verleging ven de grondwaterslând ean de orde is (www dinoloket nl) Het inrichtingsplan van de lJzeren [4an zorgl
voor ontwíkkelingmogelijkheden van netle natuuren dal recreat¡e ondergeschikt blijft in de directe omgeving van d€ Nalura 2000-
begrenzÍng De gemeente Weerl heefl onder åndere els eÍs gesteld dat enkele kle¡ne plass6n e€n inzijglunctie ve¡vullen en d¡ensl
zullen doen als r6lenliebekken voor de Tungelroysche beek en Kruispeel De werkzaamheden en toekomst¡ge recrealieve
voorz¡entngen zullen geen negaliel eflect hebben op de broedvogels ¡n de Vogelr¡chllijngeb¡eden Laurabossen en Boshoverhe¡de
Uil bovenstaande kan geconcludeerd worden er vooralsnog geen oppervlakleverlies, verdrogrng of oplische verstoring optrêedl
en er goen knelpunten zijn

2. Grondwatermodel
ln de documenten van Antea worden twee verschillende modellen genoemd

a. Het IBRAHYM model dat lokaal verfijnd en gekalibreerd is;
b Een superpositie aanpak

Ad a, Beide modellen kunnen lot goede resultaten leiden Bij het IBRAHYM modeì, wordt de werkelijke
situatie zo gedetailleerd mogelijk geschemat¡seerd en wordt de nauwkeurigheid van het model
gecontroleerd aan de hand van metingen. lndien er grote añ^/¡jk¡ngen zi¡n tussen metingen en
berekeningen is het model minder of niet geschikt voor het doen van voorspellingen, zoals het effect van
ingrepen. Superpositie van effecten in een niet goed gekalibreerd model mag dus niet, omdat de
hydrologie mogelijk fundamenteel verkeerd geschematiseerd is Uit de rapportage blijkl niet voldoende ol
het model voldoende nauwkeurig en goed is

5 âuç]!5tus 2015 RDCbD5í15¿[4001Fí]1 2!5
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Figuur 3,3 presenteert de afwijkingen in grondwalerstand rond decernber 2Q04, De afwijkingen
zijn voor vijf meetpunten zeer gering maar langs hel kanaaf worcll de grondwaterstand in twee
punten te hoog berekend Ditwijst er op datde ìek uit de Zuid-Willernsvaart mogelilk overschat is
in dit traject;
lr4aar belangrilker is dat een plaatje mist van de berekenrngsresultalen en metÍngen in het
watervoerend pakkel. Dit is van belang voor de beoordeling van het effecl op de stijghoogten
(zie onderdeel 3 van onze notitie)"

Ad b. Alternatief voor een gekalibreerd grondwatermodel is een superpositiemodel of benadering ln dÍ1

model wordl niet prec¡es de hurdige grondwaterstand of stijghoogte berekend. ln plaals daarvan worden
de belangrijkste hydrologische invloeden meegenomen en wordt beoordeeld wat het effect is ven een
maatregel op de grondwaterstand en stijghoogte. Er wordt alleen naar verschillen gekeken, lJking is dan
niet nodig; wel ís hel nodig om de belangrijkste hydrologische invloeden goed te schematiseren.Dílzijn
bijvoorbeeld de zandwinplas, het kanaal, de bodernopbouw en de natuurlilke grondwaterstroming,

Uit de documenten blijkt onvoldoende welke van de twee benaderingen is gekozen

3. Effect op stijghoogten
Het effect van de zandwinplas is relatíef eenvoudig te beredeneren. Door hel graven van een diep gat
wordt de doorlatendheid zeer groot en zal de stijghoogte gradiênt glad trekken, Dit wordt juist
omschreven in de Antea notitie (pagina 4):

"B| de aanleg van een plas in een watervaerend pakkel worden de isohyþsen ler plaalse afgevlakt tot
hel plaspeil. Dat belekenl dat bovenstrooms van de plas (waar de isohypsen hel hoogst zijn) de
stijghooglen worden verlaagd. Benedenslrooms worder¡ de isohypsen verhoogd "

Om het effect te kunnen voorspellen is het van belang om de huidige stijghoogte gradiënt te kennen Er
bestaat verschil van inzicht tussen de Antea rapportage en andere rapportages:

. ln de Antea rapportage is aangenomen dal de stijghoogte afneemt van noord-oost naar zuid-
west De stromingsrichling is dus in de richting van de Tungelroysche beek. Deze aanname is
gebaseerd op waarnemingen in de diepe filters van peilbuizen. De stijghoogte in de peilbuizen
B57H0245 en 857H0247 is 40 a 50 cm hoger dan de stijghoogte rond de Tungelroysche beek.

r ln het grondwatermodel toegepast in 1993 en 1996 (figuur 2,2 in Antea rapport november 2014)
is de stijghoogte gradiënt gerieht van oost naar west. Ook in de Systeemanalyse Kruispeel,
Laurabossen en Ringselven díe wij voor Natuurmonumenten uitvoeren komen we op een
stroming van west naar oost op basis van metingen. Deze kaart is als bijlage toegevoegd.
Opgemerkl moet worden dat deze kaart ook gebaseerd is op weinig metingen in het oostelijk
gedeelte,

De gradiënt is essentieel omdat de conclusies over het effecl op de Kruispeel tegenovergesteld zijn
(figuur '1 ). ln het geval van Antea wordt de sti.lghoogte in de Kruispeel, benedenstrooms gelegen,
verhoogd. Dit heeft een positief effect op de stijghoogte en de kwel in de Kruispeel. Maar als de
Kruispeel bovenstrooms ligt, is het effect omgekeerd,

a

a

a) ar/flrstiis 20i !, RoC8D50541,,4001F01 3i5
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Aanname HHDHV Aånn¿¡me Antea

v a

Kruispeel Diepe plas
Kruispeel Diepe plas

Stij gh oogte onbeïnvloed StijBhoogte mel plar [.flect stl]ghoogte in Kruispeel

F¡guur 1 Pr¡nc¡p€ vån effecl op de stijghoogle bij verschillende aannames voor hu¡drge gradiènt ln sttjghoogte

De gradiênt in slijghoogte is door Antea onder meer bepaald aan de hand van de peilbuizen 857HO245
en B57H027 Deze twee peilbuizen komen n¡et voor de in de systeemanalyse van RHDHV. We hebben
daarom de gegevens van deze twee peilbuízen opgevraagd uit DINO. ln DINO ontbreekt echter de
filterstelling Ook de boorgegevens hebben we niet, Daarom kan door ons niet met zekerheid worden
gesteld of de filters de grondwaterstand in de deklaag of de stijghoogte in het watervoerend pakkel
meten.

Hel grondwatermodel gebaseerd op IBRAHYM zou meer houvast moeten bieden. Een kaart met de
berekende richting van de grondwalerstroming in het diepe pakket ontbreekt in het Antea rapport,

4. Effect op grondwateretanden en werking infiltratiesloot
Het peil in de waterplassen ¡s lager dan de grondwaterstand in de omgeving, De plassen zullen daarom
drainerend werken en de grondwaterstand ín de omgeving verlagen. ln de rapportage wordt gesteld dat
het effect gering zal zí,jn omdat het doorlaatvermogen van de deklaag gering is, We onderschri)ven deze
conclusie. Maar omdat de Kruispeel dichtbij ligt is er mogelilk toch een klein effect. Dit wordt niet
berekend omdat de verlaging in grondwaterstand wordt voorkomen omdat water wordt geïnfiltreerd in

een infiltratieslooVwalerbuffer, Over de werking van deze infiltratiesloot in de praktijk hebben wij onze
twijfels,

Het tracé van de infiltratiesloot is ingetekend in figuur 4,1 van de Antea rapportage (november 2014)
waarbij wordl vermeld;
Westelijk van de Heihuisweg infillreerl in de silualie dat de zandwinning maximaal effect heefl in tolaal
1 400 ms/dag, Daarvan infiltreeñ 200 msldag via het deøl van de hoogwalerslool dat l¡gt tussen hel
landbouwgobied en het plangebied (aan de westkanl van het ¡tlangebied), 600 m3 dag infiltreeft nab| de
bosstrook lussen hel plangebÌad en het kanaal en 600 m3 infillreerl rondom hel bos dat ligl in de hoek
van do Heihuisweg en hat kanaal.

Uit de figuur 4 t hebben we de lengte van de infìltratiesloot globaal bepaald ofl ongeveer 1000 meter.
Slel dat de sloot 2 meter breed is dan infiltreert er 1400 l2O0O = 0,7 mld Een dergelijke hoeveelheid tijkt
ons in de praktijk niet haalbaar. lnfiltratiesloten hebben de neiging om snel dicht te slibben en daarom
minder effectief te worden. Bovendien is de onderliggende deklaag matig doorlatend, Dit beperkt de
mogelijkheid om water te infiltreren in de bodem, Een nadere uitleg over de precieze dimensronering van
de sloot en de bodemparameters is nodig om beter [e kunnen beoordelen hoe de sloot werkt.

De infiltratie van gebiedsvreemd water heeft bovendien invloed op de (grond)waterkwaliteit ln geval de
bodeminfiltratie onvoldoende werkt zal de invloed op de waterkwalileit nog groter zijn,
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Dit water kan in de duikplas lot een diepte van 30 meler en mogelijk de Kruispeel bereiken (in geval de
stromlng inderdaad westelijk gericht is) en beinvloeden Dit aspect is niet nader uitgewerkt.

Als de ínfiltrerende werking van de sloot minder groot is dan berekend , zal de uitslraling in de omgeving
groter zijn. Het effect zonder bufier steat vermeld in bijlage 2 van de passende beoordeling (23 april
2015), Te zien is dat het effecl in de Kruispeel enkele centimeters bedraagt, maar minder dan 5 cm Dus
ook zonder buffersloot zalhel effect op de grondwaterstand waarschijnlijk klein zijn.

5, Diepte van d€ plassen

Tot slot viel ons op dat de natuurplas en het ecologisch water respeclievelijk 5-15 meter en 5-7 meter
diep worden" Dil is erg diep voor water met deze functie.

Samenvatling

Volgens ons voldoen de huidige studies van Antea onvoldoende omdat;
1. Niet aan de hydrologische randvooruaarden voor de Kruispeel is getoetst waaronder kwel;
2. Er onvoldoende duidelijk is gemaakt dat er geen effecten op de kwel zijn. De onderbouwing en

beschrijving van de huidige stijghoogte ín het watervoerende pakket en de te verwachten
effecten in het watervoerend pakket zijn niet navolgbaar en wellicht onjuist. De huidige gradíént
in stljghoogte is daarbij van groot belang,

Daarnaast hebben wij grote twijfels over de werking van de infiltratiesloot in de praktijk. Het effect van de
sloot op grondwaterstanden zal echter beperkt zijn.
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