
m.e.r.-beoordelingsbesluit 

Het dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel, 

gelet op voorstel zaaknummer Z58443 d.d. 9 juli 2019 

gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectenrapportage en bijlage III van 
richtlijn 85/337/EEG (de m.e.r.-richtlijn), 

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 Herstel Natte Natuurparel Kampina Zuidoost geen 
milieueffectenrapportage (MER ) behoeft te worden opgesteld. Het projectplan waterwet bevat de 
aanleg/wijziging van waterstaatswerken te weten: 

• Dempen van de Heiloop 
• Verwijderen kade ten noordwesten van de Heiloop en kappen bomen op kade 
• Verwijderen stuw in de Heiloop 
• Verwijderen bos en afgraven tot 8,50 m + NAP 
• Ontgraven poel 
• Aanleg zandvang 
• Verlagen drempel en aanpassen klep en sturing stuw Brinksdijk 
• Verwijderen vistrap langs stuw Brinksdijk 
• Verwijderen duiker onder Brinksdijk en vervangen door brug 
• Aanpassing aflaat en sturing naar de Heiloop 
• Behouden maaiveldverhoging tussen stroomgeul en blauwgraslanden 
• Verbeteren peilsturing, afwatering en leegloop blauwgraslanden 
• Verondiepen watergang rond perceel 
• Dempen bestaand tracé watergang BS100 ten oosten van Logtse Velden 
• Verwijderen duiker in te dempen tracé BS100 
• Verwijderen stuw in te dempen tracé BS100 
• Verwijderen duiker onder Achtbunderse Dijk in te dempen tracé BS100 
• Graven nieuw tracé watergang BS100 
• Aanbrengen duiker onder Logtse Baan in nieuw tracé BS100 
• Aanbrengen duiker onder Achtbunderse dijk in nieuw tracé BS100 
• Hermeanderen en herprofileren traject Beerze door de Logtse Velden 
• Aanleg zandvang 
• Ontgraven Scheieindsven 
• Aanbrengen peilgestuurde drainage op landbouwpercelen 
• Voormalig slibdepot verlagen naar oorspronkelijk maaiveld 



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

• De aanleg, wijziging of uitbreiding inzake kanalisering of ter beperking van overstromingen, 
met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken. 

• De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stuwdam of andere installatie voor het stuwen of 
voor de lange termijn opslaan van water 

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). 

Uit de m.e.r.-beoordelingsnotitie Herstel Natte Natuurparel Kampina Zuidoost met kenmerk 
BE2783TPRP1906200809 d.d. 20-6-2019 blijkt dat de voorgenomen activiteiten niet leiden tot 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. In de m.e.r.-beoordelings-notitie is daarover het 
volgende vastgesteld: 

De kenmerken van de activiteit 
De voorbereiding en uitvoering van de maatregelen heeft geen bijzondere kenmerken: de omvang van het 
project is relatief klein, van verontreiniging naar water en bodem is geen sprake. Negatieve ecologische 
effecten zijn met de te treffen voorzorgsmaatregelen niet te verwachten. 

Er is geen risico van ongevallen door toepassing van gevaarlijke stoffen, de technologie is bekend, 
veelvuldig toegepast en betrouwbaar. 

De plaats van de activiteit 
De geplande maatregelen liggen deels binnen Natura2000-gebied en Natuurnetwerk Brabant (NNB). Er 
zijn zowel positieve effecten voor het behalen van de Natura2000 doelstellingen als voor de ambities van 
de NNB. 

De kenmerken van belangrijke nadelige milieugevolgen 
Tijdens de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden zijn er mogelijk nadelige milieugevolgen voor 
onderscheiden gevoelige gebieden. Deze gevolgen zijn tijdelijk en worden door maatregelen ondervangen. 

De samenhang met andere activiteiten 
Er is geen cumulatie van milieueffecten aan de orde. 

Conclusie 
Gezien de beschreven effecten en de verrichte onderzoeken als onderdeel van het zorgvuldige proces 
tijdens het opstellen van het ontwerp heeft het uitvoeren van een m.e.r.-procedure geen meerwaarde. 
Gelet op het bereik en de omvang van de maatregelen en in het licht van de resultaten van de uitgevoerde 
milieuonderzoeken, is het niet noodzakelijk is om voor maatregelen een milieueffectrapportage uit te 
voeren. 

De beslissing door het bevoegd gezag wordt genomen op grond van de informatie, bedoeld in artikel 7.16, 
tweede en vierde lid van de Wet milieubeheer, waarbij rekening wordt gehouden met de relevante criteria 
van bijlage III bij de mer-richtlijn. Die criteria zijn in deze notitie aan de orde gesteld. In de motivering van 
de beslissing verwijst het bevoegd gezag in ieder geval (letterlijke tekst van de wet): 
a. naar de relevante criteria van bijlage III bij de mer-richtlijn. 
b. indien is beslist dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden gemaakt, naar de kenmerken en 
maatregelen, bedoeld in 7.16, vierde lid, die aan deze beslissing ten grondslag hebben gelegen of mede 
ten grondslag hebben gelegen en, met het oog daarop, op welk moment de maatregelen gerealiseerd 
dienen te zijn. De te treffen maatregelen zijn bekend en vergen geen andere beschouwing. 
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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 Herstel Natte Natuurparel Kampina 
Zuidoost met kenmerk BE2783TPRP1906200809 d.d. 20-6-2019. 

Aldus vastgesteld op 9 juli 2019, 

Hoogachtend, 
het dagelijks bestuur, 

E .e Ridder 	 A.G. Dekker 
watergraaf 	 secretaris 

Bijlage(n): 
- m.e.r. beoordeling project Herstel Natte Natuurparel Kampina Zuidoost, kenmerk 
BE2783TPRP1906200809 d.d. 20-6-2019 
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