
  
 

 
 
 
 
Besluit tot vaststellen definitief Projectplan Herinrichting Beekdal Groote Beerze, 
traject 3 
 
Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel, 
 
gelet op voorstel Z65040 / B1754 d.d. 15 juni 2021; 
 
gelet op artikel 5.4. Waterwet jo artikel 56 Waterschapswet, de Inspraakverordening 
Waterschap De Dommel 2010, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Crisis- 
en herstelwet; 
 
mede gelet op de delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een projectplan van 
het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur in artikel 2, sub p van Bestuurlijke 
bevoegdhedenregeling 2010; 
 
mede gelet op de ambtshalve wijzigingen op het ontwerp-projectplan Herinrichting Beekdal 
grote Beerze, traject 3 (hierna: ambtshalve wijzigingen); 
 
heeft het volgende besloten: 
 
over te gaan tot vaststelling van het definitief projectplan Herinrichting Beekdal Groote 
Beerze traject 3 met inbegrip van de ambtshalve wijzigingen inhoudende de volgende 
(mitigerende) maatregelen:  
 

 Hermeandering Groote Beerze  

 Versmallen watergang incl. plaatsen damwand  

 Dempen Groote Beerze  

 Ontgraven maaiveld langs nieuwe meander  

 Obstakelvrije zone  

 Aanbrengen grindbanken  

 Dempen B-watergang  

 Aanpassen aansluiting BZ62-HO04 - Groote Beerze  

 Aanpassen aansluiting OWL10607 - Groote Beerze  

 Verplaatsen dammen in bypass  

 Verwijderen vistrap  

 Aanleg nieuwe brug  

 Verplaatsen brug  

 Vervangen bruggen  

 Verwijderen voorde  

 Verwijderen zandvang  

 Verwijderen veegvuil uitdraaiplaats  

 Aanbrengen afrastering  

 Aanbrengen poort  

 Verleggen waterleiding  

 Maaiveldverlaging  

 Aanleggen poel  

 Aanbrengen beekbegeleidende beplanting en bos  

 Aanleggen graanakker  



  
 

 
 
 
 

 Inzaaien bloemrijk grasmengsel  

 Aanleg recreatief pad  

 Aanplanten treurwilg  
 
één en ander zoals is vastgelegd in het projectplan en de bij het projectplan behorende bijlagen. 
 
Gedurende de ter-inzage-legging zijn kleine wijzigingen op het ontwerp-projectplan 

doorgevoerd. Dit heeft geleid tot een aantal ambtshalve wijzigingen in het projectplan.  

Deze wijzigingen betreffen: 

 Aanpassen meander Groote Beerze nabij Schepersweg 

 Vervangen én verplaatsen brug BZ1KBR27 

 Adviezen en aanbevelingen opnemen t.b.v. aardkundige waarden 
 
De wijzigingen zijn uitgewerkt in de nota ambtshalve wijzigingen en vastgelegd in de bij dit 
projectplan behorende en als zodanig bij dit projectplan behorende bijlagen. 
 

Met dit plan wordt tevens het gewenst grondwater en oppervlaktewater regime (GGOR) binnen 

het plangebied vastgesteld.  

Procedureel  

Het projectplan behoeft nadat het is vastgesteld de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

Het goedkeuringsbesluit wordt, gelijktijdig met de overige besluiten die gecoördineerd zijn 

voorbereid, door Gedeputeerde Staten bekendgemaakt. Na bekendmaking liggen het plan 

en de overige besluiten zes weken ter inzage. Gedurende deze termijn kan beroep worden 

ingesteld in eerste en enige instantie bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 

State.  

 
Aldus vastgesteld op 15 juni 2021, 
 
het dagelijks bestuur, 
 
 

   
 
 
E. de Ridder                                H.J. Kielenstijn 
watergraaf                                   secretaris  
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Onderwerp 
Goedkeuring projectplan “Herinrichting beekdal Groote Beerze, traject 

Broekeindsedijk - Aardbossen” ex art. 5.7, eerste lid, Waterwet 
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Bereikbaarheid 

openbaar vervoer en fiets: 

www.brabant.nl/route 

Datum 

23 juni 2021 

Ons kenmerk 

C2282796/4909930  

Uw kenmerk 

Z65040/U134441 

Contactpersoon 

D.M.C. (Therry) van Loon - van 

Hoof 

Telefoon 

(06) 18 30 33 40 

Email 

dvloon@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Bij brief van 15 juni 2021, verzonden 17 juni 2021, heeft u Gedeputeerde 

Staten verzocht goedkeuring te verlenen, ex artikel 5.7, eerste lid, van de 

Waterwet, aan het projectplan “Herinrichting beekdal Groote Beerze, traject 

Broekeindsedijk - Aardbossen” zoals dat door uw bestuur op 15 juni 2021 is 

vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij het volgende overwogen. 

 

Natuurherstelmaatregelen 

In het projectplan zijn inrichtingsmaatregelen opgenomen om het natuurlijke 

watersysteem in en rond de Groote Beerze te verbeteren. Het gebied de Groote 

Beerze maakt onderdeel uit van een groter natuurgebied Kempenland-West, dat 

bij besluit van 25 april 2013 door de Staatssecretaris van Economische Zaken 

op grond van de Habitat- en Vogelrichtlijn als Habitatrichtlijn- en 

Vogelrichtlijngebied (tezamen: Natura 2000-gebied) is aangewezen. De in de 

Groote Beerze voorkomende kwalificerende habitats, die de reden zijn geweest 

om het gebied als Natura 2000-gebied aan te wijzen, zijn onder andere de 

Blauwgraslanden en de Vochtige alluviale bossen. Deze habitats zijn onder 

andere vanwege de niet optimale waterhuishouding in kwaliteit achteruitgegaan. 

In het door Gedeputeerde Staten op 17 januari 2017 voor Kempenland-West 

vastgestelde Natura 2000-beheerplan, bedoeld in artikel 2.3 van de Wet 

natuurbescherming, staan de maatregelen beschreven die noodzakelijk en zelfs 

cruciaal zijn voor het herstel van deze habitattypen.  

 

De maatregelen in het voornoemde projectplan betreffen onder meer het 

aanleggen van een nieuwe loop van de Groote Beerze en het dempen van de 

oude loop. 
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De maatregelen die nu in het ter goedkeuring voorliggende projectplan zijn 

opgenomen, vallen voor een deel samen met de maatregelen die in het 

beheerplan staan beschreven. Met de maatregelen is beoogd om tevens te 

voldoen aan de verplichtingen op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en 

het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te realiseren. Daarnaast worden de 

recreatieve ontsluiting en de landbouwstructuur van het gebied verbeterd.  

 

De in het projectplan opgenomen maatregelen zijn aan te merken als 

instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen als bedoeld in artikel 6, 

eerste en tweede lid, van de Habitatrichtlijn (richtlijn 92/43 EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna) en artikel 4, eerst en tweede lid, van de Vogelrichtlijn 

(richtlijn 79/409 EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de 

vogelstand). Deze bepalingen zijn met artikel 2.2, eerste en tweede lid, van de 

Wet natuurbescherming in het Nederlands recht omgezet. 

 

Gedeputeerde Staten zijn ingevolge artikel 2.2, eerste en tweede lid, van de 

Wet natuurbescherming verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 

maatregelen en hebben daarmee ook belang bij de tijdige uitvoering van de 

betreffende maatregelen. 

 

Projectprocedure 

De in het projectplan opgenomen maatregelen hebben grotendeels betrekking 

op het watersysteem. Dat betekent dat de maatregelen, om ze te kunnen 

uitvoeren, in een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet dienen 

te worden opgenomen. Het thans ter goedkeuring voorliggende projectplan 

voor het gebied de Groote Beerze kan in zoverre worden gezien als besluit dat 

noodzakelijk is om de voor dat gebied gewenste instandhoudingsmaatregelen 

daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. 

 

Gedeputeerde Staten hebben, naar aanleiding van een daartoe strekkend 

verzoek van het waterschap, op 4 juli 2019 besloten de projectprocedure, 

bedoeld in hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet op de voorbereiding 

van dit projectplan van toepassing te verklaren. De bedoeling daarvan is om de 

besluitvorming te bespoedigen zodat de maatregelen zo spoedig mogelijk 

kunnen worden uitgevoerd. 

 

Het ontwerp-projectplan en de m.e.r.-beoordelingsbesluiten hebben, 

overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage 

gelegen. Gedurende deze termijn kon door eenieder een zienswijze worden 

ingediend. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn geen zienswijzen 

ontvangen. Het dagelijks bestuur heeft de ambtshalve wijzigingen opgenomen in 

de Nota van wijzigingen behorende bij het projectplan. Daarnaast is in het 

projectplan een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd. Het dagelijks bestuur 

heeft het projectplan op 15 juni 2021 vastgesteld. 
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Goedkeuring 

Gelet op artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet dient een projectplan, dat met 

toepassing van de projectprocedure is voorbereid, door Gedeputeerde Staten te 

worden goedgekeurd. Artikel 5.7 bepaalt verder dat de goedkeuring slechts kan 

worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het ter goedkeuring aangeboden 

projectplan voldoet aan de eisen die artikel 5.4 van de Waterwet daaraan stelt 

en overigens niet strijdig is met het recht of het algemeen belang. Naar het 

oordeel van Gedeputeerde Staten bestaat er in dat opzicht geen aanleiding om 

aan het projectplan goedkeuring te onthouden.  

Als toelichting hierbij het volgende. De rechtsplicht (opgave) om maatregelen te 

treffen in het gebied de Groote Beerze, met als doel de kwaliteit van beken en 

rivieren met waterplanten, de Blauwgraslanden, de Vochtige alluviale bossen en 

het leefmilieu van de Kleine modderkruiper en de Drijvende waterweegbree te 

verbeteren, vloeit voort uit de voornoemde Europese richtlijnen, bezien in 

samenhang met de Wet natuurbescherming en het voor het gebied vastgestelde 

het Natura 2000-beheerplan. Dat betekent dat er met de tijdige uitvoering van 

de maatregelen een zwaarwegend maatschappelijk belang is gemoeid. 

De noodzaak om de in het Natura 2000-beheerplan opgenomen maatregelen 

zo spoedig mogelijk te kunnen realiseren, is voor de provincie en het 

waterschap bij al hun afwegingen, die ze samen en in overleg hebben gemaakt, 

steeds leidend geweest. Daarnaast zijn ook steeds de belangen van derden, die 

door de maatregelen schade kunnen of zullen lijden, in acht genomen. 

 

In deze context bezien, komt het verzoek van het waterschap van 15 juni 2021 

aan Gedeputeerde Staten om het door haar vastgestelde projectplan goed te 

keuren, noch de inhoud van dat plan zelf, als een verrassing, integendeel. Door 

de manier waarop waterschap en provincie samen het projectplan hebben 

voorbereid, beschikt de provincie over alle informatie en gegevens die 

Gedeputeerde Staten in staat stellen om het projectplan goed te keuren.  

 

Hierna wordt toegelicht hoe de bij de totstandkoming van het projectplan 

betrokken belangen tegen elkaar zijn afgewogen.   

 

Gebieds- en soortenbescherming (vergunning/ontheffing) 

Ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) 

is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten een project te 

realiseren dat niet direct verband houdt met of nodig is voor het beheer van een 

Natura 2000-gebied, maar afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 

projecten significante gevolgen kan hebben voor een Natura 2000-gebied. 

Voor de uitvoering van Natura 2000-instandhoudingsmaatregelen geldt echter 

op grond van artikel 2.9, eerste lid, Wnb een vrijstelling van de 

vergunningplicht. 

 

Ingevolge de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, Wnb is het, kort samengevat, 

verboden dieren, planten en vogels of hun leefgebied te vernielen of te 
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verstoren. Hiervoor kunnen Gedeputeerde Staten een ontheffing verlenen waar 

voorwaarden en voorschriften aan verbonden kunnen worden. 

Artikel 3.8, zevende lid, Wnb bepaalt echter dat een dergelijke ontheffingsplicht 

niet geldt als het gaat om de uitvoering van maatregelen die gericht zijn op de 

instandhouding van de habitats en habitats van soorten van een Natura 2000-

gebied. De maatregelen in het ter goedkeuring voorliggende projectplan 

betreffen dergelijke maatregelen.  

Het waterschap heeft verklaard bij de uitvoering van de werkzaamheden alle 

maatregelen en voorzieningen te treffen om de dieren, vogels en planten in het 

gebied en hun leefgebied maximaal te ontzien. Het waterschap heeft daarnaast 

bevestigd dat er een ecologisch werkprotocol opgesteld zal worden en dat er 

bij de uitvoering van de werkzaamheden overeenkomstig dat protocol gewerkt 

dient te worden. 

 

Ontgronding (melding) 

Voor zover de maatregelen in het ter goedkeuring voorliggende projectplan als 

een ontgronding in de zin van paragraaf 2.3.2 van de Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant zijn aan te merken - hetgeen onder meer 

met het afgraven van het maaiveld aangrenzend aan de beek het geval is - 

geldt op grond van artikel 2.33, onder b, van die verordening dat daarvoor 

geen ontgrondingsvergunning is vereist. In voornoemd artikel is namelijk 

bepaald dat er geen vergunning is vereist, maar dat met een melding kan 

worden volstaan, voor natuurontwikkelingsprojecten die in overeenstemming zijn 

met de vigerende gebiedsanalyse PAS of, bij gebreke van een ter plaatse 

geldende gebiedsanalyse, het vigerend natuurbeheerplan op het moment van 

de melding. Verder bepaalt dit artikel dat de betreffende projecten opgenomen 

dienen te zijn in een plan waarin de betrokken belangen bij de ontgronding zijn 

afgewogen en dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de 

Algemene wet bestuursrecht. 

Het ter goedkeuring voorliggende projectplan is met toepassing van afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht voorbereid. Het belang dat met het 

grondverzet is gemoeid, is in dat plan afgewogen tegen het belang van de 

aanwezige landschappelijke-, aardkundige-, cultuurhistorische- en 

archeologische waarden. Uit het voorgaande volgt naar de mening van 

Gedeputeerde Staten dat met een melding kan worden volstaan. Deze zal ruim 

vóór de uitvoering van de werkzaamheden worden gedaan. 

 

Aanlegvergunning 

Gelet op artikel 5.10 van de Waterwet is voor de uit te voeren werken geen 

aanlegvergunning vereist. De planologische aanvaardbaarheid van het 

projectplan is in de goedkeuring van het projectplan betrokken. 

 

Belangen van derden (schadeloosstelling) 

Als gevolg van de vernattingsmaatregelen is geconstateerd dat enkele 

particuliere percelen ongewenste effecten kunnen ondervinden, wat tot schade 

zou kunnen leiden. Voor deze percelen zijn met de eigenaren afspraken 
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gemaakt over technische (mitigerende) maatregelen, zelfrealisatie en/of 

grondruil. 

Indien een belanghebbende ten gevolge van het projectplan toch schade lijdt of 

zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven 

en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is 

verzekerd, kan op grond van de Verordening nadeelcompensatie Waterschap 

De Dommel een verzoek om nadeelcompensatie worden ingediend. 

 

BESLUIT 

Gedeputeerde Staten keuren het projectplan “Herinrichting beekdal Groote 

Beerze, traject Broekeindsedijk - Aardbossen”, vastgesteld door het dagelijks 

bestuur van waterschap De Dommel bij besluit van 15 juni 2021, goed. 

 

 

’s-Hertogenbosch, 23 juni 2021 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

K.F. Witteveen, 

projectleider Herstel Natura 2000-gebieden 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

Beroep instellen 

Tegen het goedkeuringsbesluit en het projectplan kan beroep worden ingesteld. 

Indien men beroep wenst in te stellen tegen het projectplan Waterwet, dan dient 

tevens beroep te worden ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit. 

Na bekendmaking liggen het goedkeuringsbesluit, het projectplan en de daarop 

betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage. Gedurende 

deze termijn kan beroep worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 

in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van degene die 

beroep instelt, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de 

gronden vermelden waarop het beroep berust. Ook dient het beroepschrift 

ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient een kopie van het besluit 

waartegen beroep wordt ingesteld te worden bijgevoegd. Voor het indienen van 

een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet 

mogelijk om hoger beroep in te stellen. 

 

Crisis- en herstelwet 
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Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het 

beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden tegen het besluit 

worden aangevoerd. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen 

nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het instellen van pro forma 

beroep is niet mogelijk. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden dat de 

Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

 

Verzoek om voorlopige voorziening 

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het 

beroep de werking van dit projectplan niet. Indien men van oordeel is dat dit 

plan geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst, kan hiertoe een verzoek tot 

het treffen van voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is 

van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is 

eveneens griffierecht verschuldigd. 

 



Waterscha 
De Domme 

m.e.r.-beoordelings bes] uit 

Het dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel, 

gelet op voorstel zaaknummer 258897 d.d. 3 september 2019 

gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectenrapportage en bijlage 
III van richtlijn 851337/EEG (de m.e.r.-richtijn), 

mede gelet op de delegatie van de bevoegdheid tot het vaststellen van een projectplan van 
het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur in artikel 2, sub p, van de Bestuurlijke 
bevoegdhedenregeling 2010; 

heeft het volgende besloten: 

dat voor het nog op te stellen projectplan `Herinrichting Beekdal Groote Beerze' geen 
milieueffectenrapportage (MER) behoeft te worden opgesteld. Het projectplan waterwet 
bevat de aanleg / wijziging van waterstaatswerken te weten: aanleg nieuwe loop en 
aantakken bestaande meanders Groote Beerze, dempen huidige loop Groote Beerze, 
aanbrengen obstakelvrije zone, aanpassen A-watergangen, aanpassen gronddammen in 
rabatten, (geleidelijk) verondiepen watergangen, dempen watergangen en greppels, 
verwijderen kades, verwijderen, nieuw aanbrengen en/of vervangen van duikers, verwijderen 
stuw, aanbrengen stuwen in zijwatergangen, verwijderen vistrappen, aanbrengen oversteken 
(brug en voorde), aanleg recreatieve routes, aanplant bomen en struweel en verleggen 
duikers. 

Voor dit projectplan waterwet zijn meerdere activiteiten relevant uit het Besluit m.e.r. te 
weten: 

• Aanleg stuwen (categorie D 15.3), 
• Aanpassen van de watergang (categorie D 3.2) en 
• Landinrichting (categorie D 9) 

Voor deze activiteiten is voor het projectplan waterwet op grond van de Wet milieubeheer en 
het Besluit milieueffecten-rapportage een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld conform 
artikel 7.17, derde lid, van de Wet milieubeheer en de in bijlage III van richtlijn 851337/EEG 
(de m.e.r.-richtlijn) aangegeven criteria (kenmerken, plaats en effect van activiteit). 

In de m.e.r.-beoordelingsnotitie `M.ex. beoordeling Herinrichting Beekdal Groote Beerze' met 
kenmerk BG2373_TP_RP_1908141200, 20 augustus 2019 is het volgende vastgesteld: 

• Op basis van een toetsing van de drie criteria, te weten `kenmerken, plaats en effect 
van activiteit' uit bijlage III van de M.e.r.-richtlijn kan worden geconcludeerd dat het 
project Herinrichting Beekdal Groote Beerze niet leidt tot belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu. 



Waterschap 
De Dommel 

• Op grond van de resultaten van de m.e.r.-beoordelingsnotitie is er geen aanleiding 
voor het opstellen van een milieueffectrapport en het doorlopen van een m.e.r.-
procedure. 
Het project is gericht op het bereiken van doelen op het gebied van natuur en water. 
De omvang van de ingrepen is beperkt en na realisatie is er geen sprake van 
verontreiniging en/of hinder voor het natuurlijk milieu en de omwonenden. Er is geen 
sprake van aantasting van kwetsbare gebieden of waarden en het voorkomen van 
eventuele aantasting daarvan is voldoende geborgd. Er is geen sprake van cumulatie 
van negatieve effecten met negatieve effecten van andere projecten. Ongewenste 
effecten die kunnen op het gebied van verkeer en het woon- en leefmilieu tijdens de 
aanleg (verkeersbewegingen vanwege grondverzet) kunnen doeltreffend worden 
verminderd. 

• Met deze milieubeoordeling en het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van het 
inrichtingsplan en de studies die daaraan voorafgaand zijn uitgevoerd, zijn de 
effecten voldoende in beeld gebracht. 

Conclusie: 

De realisatie, het gebruik en de potentiele negatieve effecten van de voorgenomen 
activiteiten hebben geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

Het Dagelijks Bestuur acht de m.e.r.-beoordeling zorgvuldig en besluit conform de notitie dat 
geen MER nodig is. 

Een en ander is zoals vastgelegd in de m.e.r.-beoordelingsnotitie `M.e.r. beoordeling Beekdal 
Groote Beerze' met kenmerk BG2373_TP_RP_1908141200, 20 augustus 2019 . 

Aldus vastgesteld op 3 september 2019, 

Het dagelijks bestuur, 

.'de Ridder 	 A.G. De ker 
 

watergraaf 	 secretaris 

Bijlage: m.e.r.-beoordelingsnotitie `M.e.r. beoordeling Herinrichting Beekdal Groote Beerze' 
met kenmerk BG2373_TP_RP_1908141200, 20 augustus 2019. 
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Onderwerp 
M.e.r-beoordelingsbesluit projectplan Waterwet “Herinrichting beekdal Groote 

Beerze, traject 3” 
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rthijssen@brabant.nl 
 

Bijlage(n) 

- 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

 

gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het Besluit 

milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) en bijlage III van Richtlijn 2011/92/EU 

gewijzigd bij Richtlijn 2014/52/EU (de m.e.r.-richtlijn); 

 

gelet op artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet; 

 
Overwegende dat:  
 
Gedeputeerde Staten op 4 juli 2019 hebben besloten op de realisering van het 
(gehele) project “Herinrichting beekdal Groote Beerze”, hoofdstuk 5, paragraaf 
2, van de Waterwet van toepassing te verklaren. Het projectplan “Herinrichting 
beekdal Groote Beerze, traject 3” daarom de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten behoeft. 
 
Het projectplan onder andere voorziet in de aanleg of wijziging van de 
volgende waterstaatswerken: 
- de aanleg van een nieuwe loop en het aantakken van bestaande meanders 

van de Groote Beerze 
- het dempen van de huidige loop van de Groote Beerze; 
- het aanbrengen van een obstakelvrije zone; 
- het aanpassen van A-watergangen; 
- het aanpassen van gronddammen in rabatten; 
- het (geleidelijk) verondiepen van watergangen; 
- het dempen van watergangen en greppels; 
- het verwijderen van kades; 
- het verwijderen, nieuw aanbrengen en/of vervangen van duikers; 
- het verwijderen van een stuw en het aanbrengen van stuwen in 

zijwatergangen; 
- het verwijderen van vistrappen; 
- het aanbrengen van oversteken (brug en voorde); 
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- de aanleg van recreatieve routes; 
- de aanplant van bomen en struweel. 
 
Voor het projectplan meerdere activiteiten uit het Besluit m.e.r. relevant zijn, te 
weten:  
 de aanleg van stuwen (categorie D 15.3); 
 het aanpassen van de watergang (categorie D 3.2); 
 landinrichting (categorie D 9) 
 
Voor deze activiteiten voor dit projectplan Waterwet, op grond van de Wet 
milieubeheer en het Besluit m.e.r., een m.e.r.-beoordelingsnotitie is opgesteld 
conform de in artikel 7.16 van de Wet milieubeheer en de in bijlage III van de 
m.e.r.-richtlijn aangegeven criteria (kenmerken, plaats en effect van activiteiten).   
 
Uit de m.e.r.-beoordelingsnotitie “m.e.r.-beoordeling Herinrichting Beekdal 
Groote Beerze”, met kenmerk BG2373_TP_RP_1908141200, d.d. 20 augustus 
2019 (hierna: m.e.r.-beoordeling) blijkt dat de voorgenomen activiteiten niet 
leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.  
 
In de m.e.r.-beoordeling hierover onder meer het volgende is vastgesteld:  
  
 Op basis van een toetsing van de drie criteria, te weten `kenmerken, plaats 

en effect van activiteit' uit bijlage III van de M.e.r.-richtlijn kan worden 
geconcludeerd dat het project “Herinrichting Beekdal Groote Beerze” niet 
leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

 Op grond van de resultaten van de m.e.r.-beoordelingsnotitie is er geen 
aanleiding voor het opstellen van een milieueffectrapport en het doorlopen 
van een m.e.r.-procedure. Het project is gericht op het bereiken van doelen 
op het gebied van natuur en water. De omvang van de ingrepen is beperkt 
en na realisatie is er geen sprake van verontreiniging en/of hinder voor het 
natuurlijk milieu en de omwonenden. Er is geen sprake van aantasting van 
kwetsbare gebieden of waarden en het voorkomen van eventuele aantasting 
daarvan is voldoende geborgd. Er is geen sprake van cumulatie van 
negatieve effecten met negatieve effecten van andere projecten. 
Ongewenste effecten op het gebied van verkeer en het woon- en leefmilieu 
tijdens de aanleg (verkeersbewegingen vanwege grondverzet) kunnen 
doeltreffend worden verminderd. 

 Met deze milieubeoordeling en het onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve 
van het inrichtingsplan en de studies die daaraan voorafgaand zijn 
uitgevoerd, zijn de effecten voldoende in beeld gebracht. 
 

Op basis hiervan geconcludeerd kan worden dat de realisatie, het gebruik en 
de potentiële negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten geen 
belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu, zodat er geen noodzaak 
bestaat tot het opstellen van een MER. Gedeputeerde Staten achten de m.e.r.-
beoordeling zorgvuldig.  
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Besluiten 

 

Dat voor het op te stellen projectplan “Herinrichting beekdal Groote Beerze, 

traject 3” geen milieueffectenrapportage (MER) behoeft te worden opgesteld. 

 

 

 

 
 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

ing. H.J. van Herk, 

programmamanager Natuur 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
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