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Hé Ezra,

Hier geldt in principe hetzelfde als voor perceel 1:
De percelen 1 3 liggen langs een regionale boezemkering (tevens tweede kering tegen de meren) en de locatie
wordt gezien als een bebouwde dijkstrekking. Dit betekent dat de bouw van een woning geen probleem is mits niet
voorbij de zogenoemde doorgaande gevellijn. De doorgaande gevellijn bevindt zich op circa 10 meter uit de kant van
de weg.

Voor zover dit uit de tekening is te halen komen de woningen 1 3 (net) buiten deze 10 metergrens en zullen dus
geen probleem vormen voor de kering (mits er geen kelder wordt ontgraven). Wel heeft het onze voorkeur als de
woningen zover mogelijk van de kering af komen en het betreffende perceel zo hoog mogelijk komt.

Vanwege de ligging binnen de zone waterstaatswerk is er wel een Watervergunnning benodigd voor de
lverkzaamheden. Een eventuele nieuwe afrit is ook vergunningsplichtig en dient te voldoen aan onderstaande
randvoorwaarden:

Afrit
De nieuwe grondaanvulling dient goed verdicht en blijvend aan te sluiten op de oprit. De bovenlaag van de
grondaanvulling moet aan de volgende minimale eisen voldoen:

0 Erosiebestendige kleideklaag van minimaal 1m dikte met grasbekleding
0 Taludhellingen niet steiler dan 1:3

Tevens rekening houden met eventueel aanwezige kabels en leidingen.

Hiernaast zit de aanwezige waterkering in het verbeterprogramma boezemkaden en wordt er momenteel
onderzocht wat er precies met de kering moet gebeuren.

Ezra: ik heb navraag gedaan bij VBK maar nog geen antwoord gekregen, maar als ik aan de hand van een
dwarsprofiel het profiel van vrije ruimte bepaal dan kom ik ook op 8 10 meter vanuit de kant van de weg. Verder
heeft de versterking geen effect op het beleid dat van toepassing is, aangezien we al hebben gezegd dat we het als
bebouwde dijstrekking zien.
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