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Geachte heer Van der Steen,
Op 9 december 201 9 hebben wij van u, namens Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. te Rosmalen, een
melding ontvangen voor de Interim omgevingsverordening Noord-Brabant (IOV) voor activiteiten in
beschermingszone Nuland. De melding gaat om het lozen van afstromend water van een nieuw
parkeerterrein bij Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. aan Graafseweg 133 in Rosmalen.
Deze locatie ligt in grondwaterbeschermingsgebied. Op 30 januari en 21 februari 2020 hebben wij
aanvullende stukken ontvangen.
U voldoet aan de regels
U gaat het afstromend water van het parkeerterrein lozen op een bergingssloot. De bergingssloot
wordt voorzien van een toplaag met een dikte van 50 cm met een lutumgehalte van 2%. Tevens is een
monitoringsplan opgesteld. Hiermee voldoet u aan de bepalingen in artikel 2.14, lid 2 (permanent
parkeerterrein) van de IOV.
Wij constateren dat u aan de algemene regels van de IOV voldoet. U kunt starten met de uitvoering van
de activiteit(en) waarvoor u de melding heeft gedaan.
Let op:
o Wij wijzen u erop dat u uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden nog een aparte
startmelding moet doen. U kunt dit doen door een e-mail te sturen aan grondwater@odzob.nl.
« Indien de werkzaamheden niet binnen een halfjaar na indiening van de melding zijn gestart,
moet u een nieuwe melding doen.
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Heeft u vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw F. Büchel van Steenbergen,
telefoonnummer 088 369 03 04 of e-mail f.buchelvansteenbergen@odzob.nl. Wilt u schriftelijk
reageren op deze brief? Vermeld dan bovengenoemd kenmerk.
Tevens hebben wij Autotron Rosmalen Exploitatie B.V. te Rosmalen geïnformeerd over de inhoud van deze
brief. De gemeente ’s-Hertogenbosch heefteen afschrift van deze brief ontvangen.

het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

A.M.J. Leermakers- v. Heijst, Afdelingsmanager
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
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