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Samenvatting
Waterschap Aa en Maas is bezig met het gebiedsplan ‘t Aa-dal zuid. In dit project worden
de Aa en kleine Aa tussen Asten en Someren aangepakt. Het gebied moet ontwikkeld
worden als vlecht van beweging en beleving, een vervlechting waarin water, natuur,
landbouw, recreatie, cultuurhistorie en landschap elkaar kunnen versterken in
gebiedsontwikkeling.
Het plangebied van ’t Aa-dal Zuid ligt in de gemeente Asten en Someren en gaat over de
Aa vanaf de Limburgse grens tot aan de A67 en over het gehele traject van de Kleine Aa.
Deze beken zijn de ‘rode draad’ van het gebied.

Onderstaand wordt de stand van zaken weergegeven:
Stand van zaken Aa-dal Zuid in Asten-Someren
Het Aa-dal Zuid omvat een groot deel van de gemeenten Asten en Someren, met de Aa
als centrale waterloop door het gebied. De beken zijn de blauwe draden in het landschap,
maar ook alle relevante aanliggende gebieden die hier vanuit het watersysteem en
landschappelijk op aanhaken. In dit gebied zijn veel ontwikkelingen gaande en er zijn
allerlei projecten en processen gestart om zaken voor elkaar en mét elkaar in verband te
krijgen. Niet alleen vanuit het waterschap, maar ook vanuit de gemeenten of andere
partijen die actief zijn in het gebied.

Er zijn op dit moment 4 ontwikkelingen in het gebied die elkaar raken:
1. De aanpak van de wateroverlast via concrete projecten: maatregelen voor de korte
termijn.
2. Lange termijn strategie klimaatadaptatie (samen met gemeenten)
3. Bestemmingsplannen in de gemeenten, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en de
bedrijfswaterplannen vanuit de ZLTO, die ook weer bovenstaande processen raken
4. Het gebiedsproces Aa-dal Zuid samen met diverse partijen en in het gebied,
waaronder de gemeenten Asten en Someren (‘Krijtschets Vlecht van beweging &
beleving’). Een nieuwe GGOR maakt hier ook deel van uit. Ook kijken we hierin naar
de precieze consequenties/mogelijkheden voor de lange termijn vanuit het
watersysteem. Uiteindelijk zullen uitkomsten/gegevens uit bovenstaande drie
processen worden meegenomen in dit gebiedsproces.
Via de krijtschets ‘Vlecht van beweging & beleving’ die in 2016 samen met partijen is
gemaakt, willen we al deze zaken met elkaar in verband brengen en één gebiedsvisie via
een realisatieprogramma met projecten tot uitvoering brengen. Het gaat dan om doelen
op het gebied van water, ecologie, landbouw, recreatie en cultuurhistorie. Tegelijkertijd
heeft de wateroverlast van vorig jaar zo veel urgentie opgeroepen, dat besloten is om
deze vraagstukken te verweven in de aanpak.
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Het waterschap gaat vanaf half april werken in een gebiedsteam voor Asten-Someren om
al deze projecten en lopende processen beter met elkaar te verbinden. Dit team vormt
dan ook het aanspreekpunt voor partners en ingelanden. Voor de resterende maanden
van 2017 voorzien we:
• Uitvoering van maatregelen voor aanpak wateroverlast op korte termijn.
• Plan van aanpak voor klimaatadaptatie (dus ook hittestress en verdroging) voor
de (middel) lange termijn:
• Een gebiedsvisie met uitvoeringmaatregelen uitvoeringsprogramma voor het hele
gebiedsproces Aa-dal Zuid (water, ecologie, recreatie, cultuurhistorie, landbouw,
klimaatadaptatie) samen met betrokken partijen: nov 2017.

Voor u ligt ter inzage: (indien van toepassing bijlage met Document-nr.)
- Krijtschets ’t Aa-dal Zuid (2017011240)
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