
Nota van zienswijzen en wijzigingen 
Gecoördineerde procedure Herinrichting Keersopperbeemden 

behorend bij DB-voorstel Z64334 / B1641 d.d. 12 maart 2021 

 

In de periode van 1 oktober 2020 tot en met 11 november 2020 heeft het ontwerpbesluit voor 

het projectplan, de m.e.r.- beoordelingsbesluiten en het ontwerp-wijzigingsplan voor het project 

Herinrichting Keersopperbeemden ter inzage gelegen. 

 

Als gevolg van de zienswijzen en de gesprekken die tussen waterschap en insprekers plaats 

hebben gevonden zijn wijzigingen op het projectplan aangebracht. Daarnaast is het ontwerp-

projectplan om ambtshalve redenen aangepast. Onderstaand is hier een overzicht van 

weergegeven. 

 

Wijzigingen n.a.v. zienswijzen 

Naar aanleiding van de zienswijzen zijn de volgende wijzigingen op het projectplan aangebracht: 

1. In de beschrijving van maatregel B (Aanpassen Keersop) is aangegeven dat de beek wordt 

versmald en deels wordt verondiept. De betreffende tekstpassage is aangepast, waarbij 

verduidelijkt is over welk traject de beek verondiept wordt en waar dit niet het geval is. 

2. Op verzoek van één van de appellanten is de plangrens aangepast en is de terreinafwerking 

van de te dempen beek verduidelijkt. 

3. De detaillering van de profielversmallingen in het traject tussen de kruising van watergang 

KS71 met de Keersop tot de Loverensedijk is op tekening BF8076_DO-805 nader 

verduidelijkt. 

4. Verwijzing naar rijksmonument toegevoegd bij paragraaf 1.2.2. 

5. M.e.r.-beoordeling (bijlage 6) en notitie Analyse stortlocatie Victoriedijk i.r.t. peilopzet 

Keersop (bijlage 7, notitie met kenmerk BF8076_T&P_NT_2003091415 d.d. 10 maart 2020) 

zijn als bijlagen toegevoegd aan het projectplan. 

 

Ambtshalve wijzigingen 

Het waterschap heeft de volgende wijzigingen doorgevoerd: 

1. Obstakelvrije zone langs de nieuwe watergang KS70 benedenstrooms van de N397 

toegevoegd. Dit om beheer en onderhoud aan de betreffende watergang mogelijk te maken. 

2. Obstakelvrije zone langs de Keersop tussen de uitmonding van de huidige KS70 en de 

Loonderweg is verlegd van de oostzijde naar de westzijde van de beek. Dit vanwege te 

beperkte ruimte voor het verleggen van de beektracé binnen de kadastrale eigendom. Het 

beekonderhoud vindt in de huidige situatie ook vanaf de westzijde plaats. 

3. Hermeandering van de beek ter hoogte van percelen VKW00-G-1262 en VKW00-G-4201 

gewijzigd als gevolg van kadastrale eigendomssituatie. 

4. Houtsingels, perceelsafgravingen van diverse percelen ten noorden van de N397 

toegevoegd en de mate van demping van de KS70 aangepast. De betreffende percelen zijn 

inmiddels verworven en kunnen ingericht worden in het kader van het natuurnetwerk. Om de 

geambieerde natuurbeheertypen te kunnen realiseren wordt de fosfaatrijke bovengrond 

afgegraven. Daarnaast wordt om stagnatie van water op het maaiveld te voorkomen de 



demping van de KS70 beperkt tot 22,0 m+NAP, zodat neerslag oppervlakkig afgevoerd kan 

worden. 

5. Voor het gebied bovenstrooms van de N397 is het ontwerp van de inrichting van het 

natuurnetwerk aangepast. Het ontwerp is geïnspireerd op de voormalige landschappelijke 

structuren (de situatie van omstreeks 1900) en geeft invulling aan de wens om meer bos aan 

de kant van de aansluiting van de N397 op de nieuwe N69 te realiseren. Daarnaast is een 

nadere analyse gemaakt van welke ambitiebeheertypen waar tot ontwikkeling gebracht 

kunnen worden. Dit is weergegeven op tekening BF8076_DO-501_5 

Natuurbeheertypenkaart. 

6. De procedure voor het aanbrengen van de beekdalbrug over de N397 is inmiddels 

doorlopen en daarmee afgerond. Paragraaf §1.3.1  ‘Variant maatregel B: Variant aanpassen 

Keersop’ is hiermee komen te vervallen en uit het projectplan gehaald. 

 

Bovenstaande wijzigingen zijn aangebracht en maken onderdeel uit van het definitieve 

projectplan Waterwet. Navolgend worden de zienswijzen behandeld. Vervolgens is een 

overzicht van de wijzigingen zoals doorgevoerd in het definitief projectplan weergegeven. 

 

1. Individuele zienswijzen 
Er zijn 6 zienswijzen ingediend. In dit hoofdstuk zijn deze zienswijzen samengevat. Het bevoegd 

gezag (Waterschap de Dommel) geeft hierop haar reactie en geeft aan in hoeverre de 

zienswijze aanleiding is geweest het ontwerp-PPWW aan te passen. Voor de leesbaarheid zijn 

enkele zienswijzen opgesplitst in meerdere reacties en/of thema’s die afzonderlijk worden 

beantwoord. 

Deze NvZ is geanonimiseerd. De ontvangen zienswijzen zijn op alfabetische volgorde 

genummerd. Na vaststelling van het PPWW worden degenen die een zienswijze hebben 

ingediend door het waterschap in kennis gesteld van het besluit en de NvZ en ontvangen zij 

informatie over de wijze waarop en onder welk nummer zij deze NvZ kunnen inzien. 

 

Zienswijze 1  
Nr Samenvatting zienswijze Reactie 

1A Reclamant is van mening dat het 
projectplan in strijd is met de principes 
van gelijkberechtiging. 

Gelijkberechtigingsprocedure is voor dit 
project aan de voorkant doorlopen. Hier is 
geen eindbeheerder uitgekomen. Conform 
afspraken met de provincie worden de 
gronden nu ingericht en na inrichting 
overgedragen aan de Provincie. Zij zullen 
een nieuwe eigenaar / eindbeheerder 
zoeken. 

1B Reclamant is van mening dat verhoging 
van de grondwaterstand niet 
nodig/gewenst is en verwijst hiervoor 
naar de uitspraak d.d. 20 december 
2018 in zaaknummer SHE 18/1176 en 
SHE 18/1292 

De door reclamant genoemde uitspraak stelt 
dat op het moment van het vaststellen van 
het N2000 beheerplan niet bewezen was dat 
verhoging van het grondwater noodzakelijk 
was voor de instandhouding van de 
aanwezige alluviale bossen. Hierbij werd de 
relatie gelegd met mogelijk negatieve 



invloeden vanuit een stortlocatie. Inmiddels 
is uit onderzoek gebleken dat er geen 
negatieve effecten zullen zijn vanuit die 
stortlocatie aan de Victoriedijk (zie notitie met 
kenmerk BF8076_T&P_NT_2003091415 d.d. 
10 maart 2020). 
Hogere grondwaterstanden zijn ook het 
gevolg van het realiseren van andere 
beleidsdoelen waar met dit project invulling 
aan wordt gegeven, namelijk de 
Kaderrichtlijnwater, Natuurnetwerk Brabant 
(NNB), Natte Natuurparel en Leven de 
Dommel. Dit is onderbouwd in het 
projectplan. 
De realisatie van het NNB ten behoeve van 
beekdalbreed beekherstel is een 
instandhoudingsmaatregel in het N2000 
beheerplan. 
Percelen van reclamant ondervinden geen 
nadelig effect van de grondwaterstijging. 

1C Reclamant vreest dat zijn 
landbouwpercelen schade zullen 
ondervinden als gevolg van inundatie. 
Een toename van inundatie wordt 
verwacht als gevolg van: 
1. afname van het waterbergend 

vermogen in de beek door het 
versmallen van het beekprofiel; 

2. afname van afvoercapaciteit als 
gevolg van het versmallen van het 
beekprofiel; 

3. De inzet van perceel Westerhoven C 
686 ten behoeve van waterberging, 
welke hoger is gelegen dan een 
aantal percelen van reclamant; 

4. gebrekkig beheer als gevolg van het 
ontbreken van een opstakelvrije 
zone langs delen van de Keersop; 

5. verstoppingen in de beek als gevolg 
van de versmallingen die worden 
aangebracht. 

 

Modelberekeningen laten zien dat als gevolg 
van inrichtingsmaatregelen bij hoge afvoeren 
(T1, T10 en T100) geen extra inundatie 
optreedt op de percelen van de reclamant. 
Hierbij is gekeken naar alle percelen in het 
projectgebied die in eigendom of in reguliere 
pacht zijn van reclamant. De uitkomsten van 
deze modelberekeningen en 
effectbeschrijvingen zijn onderdeel van het 
projectplan.   
1. De afname van waterbergend vermogen 

in het beekprofiel wordt gecompenseerd 
door meestromende berging en ruimte 
voor inundatie in het beekdal 
benedenstrooms van de N397. Hierdoor 
zal de kans op inundatie op de percelen 
van de reclamant niet toenemen. Dit blijkt 
uit modelberekeningen die zijn 
opgenomen in het projectplan; 

2. De afname van afvoercapaciteit wordt 
gecompenseerd door de ruimte die met 
het project gecreëerd wordt voor 
meestromende berging en inundatie in 
het beekdal. Hierdoor zal de kans op 
inundatie op de percelen van de 
reclamant niet toenemen. Dit blijkt uit 
modelberekeningen die zijn opgenomen 
in het projectplan.  
Ook de plaatselijke versmallingen ter 
hoogte van het perceel van de reclamant 
zijn meegenomen in de 



modelberekeningen en leiden niet tot 
toename van inundatie. 

3. Het klopt dat de hogere delen van 
perceel C686 hoger zijn gelegen dan 
delen van de percelen van de reclamant. 
Echter, na afgraving zal perceel C686 
meer en vaker onder water komen te 
staan bij hoge afvoeren dan in de huidige 
situatie. Doordat op dit perceel water kan 
worden geborgen, worden andere 
percelen (zoals de percelen van de 
reclamant) ontzien van overstromingen. 
Dit blijkt uit modelberekeningen die zijn 
opgenomen in het projectplan; 

4. Hoe het beheer van de Keersop wordt 
geregeld staat in de Beheers- en 
onderhoudsrichtlijn (BOR) welke als 
bijlage 2 is toegevoegd aan het 
projectplan. Langs een deel van de beek 
wordt aangestuurd op bosontwikkeling 
door spontane opslag of door aanplant. 
Op deze trajecten is op termijn door 
beschaduwing van de beek geen 
periodiek onderhoud noodzakelijk is en 
wordt geen obstakelvrije zone 
gereserveerd. In de BOR is rekening 
gehouden met een periode waarin het 
bos zich moet ontwikkelen; 

5. De versmallingen die in de Keersop ter 
hoogte van de percelen van reclamant 
worden aangebracht vernauwen de loop 
met 1/3 van de breedte en hebben een 
hoogte van 10 cm boven het zomerpeil. 
Een dwarsprofiel is toegevoegd aan het 
definitieve projectplan.  
De versmallingen worden 2x per jaar 
gecontroleerd op drijfvuil. Dit is 
opgenomen in de BOR.  
Deze maatregel is reeds vaker in 
vergelijkbare situaties toegepast 
(bijvoorbeeld bij Buulder Aa, de 
Tongelreep en de Dommel) en uit 
ervaring is gebleken dat de kans op een 
verstopping niet hoger is. Dit komt mede 
doordat de stroomsnelheid ter hoogte 
van de profielversmallingen toeneemt, 
waardoor drijfvuil makkelijk meespoelt. 

1D Reclamant heeft zorgen over de 
haalbaarheid van de natuurdoelen 
omdat: 
1. Uit het fosfaatonderzoek van B-ware 

1. Het fosfaatonderzoek B-ware geeft 
adviezen over de haalbaarheid van 
natuurbeheertypen op basis van bodem(-
chemisch) onderzoek en doet hierbij 



blijkt dat de in het ontwerp-
projectplan opgenomen beheertypen 
niet haalbaar zijn; 

2. Het versmallen van de beek 
negatieve effecten heeft op de 
natuur, onder andere door een 
grotere kans op verstopping; 

3. Inundaties zijn negatief voor de 
natuurdoelen;  

4. De doelsoorten beekprik en 
waterranonkel tegenstrijdige habitat 
eisen hebben; 

5. Met maaiveldverlaging wordt ook de 
organische stof verwijderd. 
Organische stof heeft positieve 
effecten op de vochthuishouding, is 
belangrijk voor bodemleven en bindt 
nutriënten.  

6. Onvoldoende gebruik gemaakt wordt 
van de natuurlijke omstandigheden 
(laagtes) in het gebied; 

7. De maatregelen in het projectplan 
zijn strijdig met het voornemen van 
reclamant om naast de Keersop een 
ecologische verbinding te realiseren. 

suggesties voor inrichtings- en beheer 
maatregelen die nodig zijn om andere 
typen te realiseren. Op basis van de 
hydrologische berekeningen en het 
onderzoek van B-ware hebben we 
bepaald welke beheertypen waar 
haalbaar zijn. Dit is weergegeven op 
tekening BF8076_DO-501 
Natuurbeheertypenkaart die bij het 
definitieve projectplan bijgevoegd is. Met 
de voorgenomen maatregelen ontstaan 
potenties om de geambieerde 
natuurbeheertypen te realiseren. Hierbij 
worden de doelstellingen van de 
provincie ruimschoots behaald.  

2. Het versmallen van de beek geeft meer 
dynamiek in de beek en zorgt er voor dat 
ook bij een lage afvoer nog een hogere 
stroomsnelheid is. Dit is positief voor de 
gewenste natuurontwikkeling. Er is dus 
geen sprake van negatieve effecten op 
de natuur. De versmallingen die ter 
hoogte van de eigendommen van 
reclamant in de Keersop worden 
aangebracht zorgen voor meer verschil in 
stroomsnelheid wat goed is voor onder 
andere de beekprik en de vlottende 
waterranonkel.  
Mocht de beek ter plaatse van de 
versmallingen verstopt raken, dan geeft 
dit een beperkt en tijdelijk effect welke 
niet negatief is voor de natuurdoelen (zie 
ook 1C);  

3. De beoogde natuurontwikkeling langs de 
beek (vochtig hooiland, ruigte en rivier- 
en beekbegeleidend bos), 
benedenstrooms van de reclamant, heeft 
juist baat bij periodieke inundatie. 
Een vrije afstroom van water naar de 
beek na hoogwater is geborgd; 

4. Er zijn verschillende soorten 
waterranonkel. Het soort waterranonkel 
(Vlottende waterranonkel) waarvoor we 
de Keersop als habitat willen verbeteren 
gedijt net als de beekprik bij hogere 
stroomsnelheden, deze soorten hebben 
dan ook geen tegenstrijdige habitat-
eisen;  

5. De nadelen van het afgraven wegen niet 
op tegen de voordelen. Bovendien is de 
maatregel noodzakelijk voor de te 



ontwikkelen natuurbeheertypen. 
Nadelen: Het klopt dat het organisch stof 
gehalte afneemt door het afgraven. Een 
deel daarvan zal herstellen wanneer het 
betreffende natuurdoel zich heeft 
ontwikkeld. 
Voordelen: meer bergend vermogen 
tijdens piekafvoeren in de beek. Minder 
nutriënten in het systeem, waardoor 
schrale omstandigheden ontstaan die 
nodig zijn om geambieerde 
natuurbeheertypen te behalen. 

6. De door reclamant genoemde percelen 
worden, zover binnen het Natuurnetwerk 
Brabant gelegen, ingezet voor 
natuurontwikkeling, waarbij rekening is 
gehouden met de hoogte van het terrein; 

7. De maatregelen in het projectplan ter 
hoogte van de eigendommen van 
reclamant zijn alleen ingestoken op het 
verbeteren van de stroomsnelheden ter 
plaatse. Dit laat onverlet dat op een later 
tijdstip (bijvoorbeeld bij het 
ontwerpproces van het project Keersop-
midden) een volgende slag gemaakt kan 
worden om een ontwerp te maken dat 
invulling geeft aan het behalen van alle 
opgaven, waaronder het inrichten van het 
natuurnetwerk. 

1E Reclamant is het niet eens met de 
maatregelen die op en langs de 
eigendommen van reclamant worden 
genomen. 

Op het eigendom van reclamant worden 
geen maatregelen genomen. De 
maatregelen die langs de eigendommen van 
reclamant worden genomen hebben geen 
negatief effect op de eigendommen van 
reclamant. Dit blijkt uit modelberekeningen 
die zijn opgenomen in het projectplan.  

1F Reclamant is van mening dat 
onvoldoende gebruik is gemaakt van de 
gronden van de aangekochte gronden 
aan de Weerderdijk 5 en dat onnodig 
dicht bij de eigendommen van reclamant 
natuur wordt ingericht. 

De begrenzing van de natuurontwikkeling 
sluit aan bij het Natuurnetwerk Brabant. 

1G Reclamant is van mening dat het plan 
niet haalbaar is en er alleen maar naar 
natuurdoelen is gekeken. 

De beoogde maatregelen dragen bij aan de 
beleidsdoelen genoemd in paragraaf 2.2 van 
het projectplan. Het betreft naast natuur en 
water ook andere thema’s die een plek 
hebben in de Gebiedsimpuls N69, namelijk 
landbouw, landschap en recreatie. 

 



Zienswijze 2  
Nr Samenvatting zienswijze Reactie 

2A Reclamant vraagt aandacht voor een 
natuurlijke uitvoering van de 
profielversmallingen. 

De profielversmallingen zal met natuurlijke 
materialen worden gerealiseerd. 
 

2B Reclamant is van mening dat niet is 
gekeken om de stuw aan de Loonderweg 
te laten bestaan en alleen bij droogte te 
laten functioneren. 

In de ontwerpfase is een variantenstudie naar 
de situatie bij de Loonderweg uitgevoerd. De 
uitkomst van de gemaakte keuze, waar 
bijvoorbeeld ook de gemeentes bij betrokken 
zijn geweest, is in het projectplan opgenomen 
bij paragraaf 2.3.2. 

2C Reclamant geeft aan onvoldoende zicht 
te hebben op de toegankelijkheid van het 
gebied. 

Op de plankaarten is aangegeven waar in de 
nieuwe situatie wandelpaden zijn voorzien. 
Dit is in overleg met de gemeentes tot stand 
gekomen. 

2D Reclamant vraagt zich af in hoeverre 
vlagzalm en beekforel uitzetting wordt 
ondersteund. 

Uitzetten van salmoniden is geen onderdeel 
van dit projectplan. 

2E Reclamant is niet duidelijk of de stuw aan 
de Molenbeemd onderdeel uitmaakt van 
dit plan. 

Deze stuw is geen onderdeel van dit plan. 

 

Zienswijze 3  
Nr Samenvatting zienswijze Reactie 

3A Reclamant vreest dat de aanpassingen 
aan de beek in combinatie met de 
aanpassingen die door de aanleg van de 
N69 zijn doorgevoerd aan het 
watersysteem leiden tot meer 
wateroverlast op de eigendommen van 
reclamant waaronder het vuile water dat 
uit de riool overstorten komt vanuit 
Riethoven. 

Tijdens een veldbezoek met reclamant is de 
zienswijze besproken. In het ppww is per 
abuis opgenomen dat de Keersop tussen het 
volkstuinencomplex en de stuw wordt 
verondiept, wat niet het geval is. Op de 
tekeningen DW14 en DW15 die met 
reclamant zijn doorgenomen is dit wel juist 
weergegeven. Dit is gecorrigeerd in het 
definitieve PPWW. Hiermee is de zorg van 
reclamant voor extra opstuwende werking 
richting percelen van reclamant weggenomen 
en daarmee de zorg voor meer overlast.  

 

Zienswijze 4  
Nr Samenvatting zienswijze Reactie 

4A Reclamant vreest dat de aanpassingen 
aan de beek in combinatie met de 
aanpassingen die door de aanleg van de 
N69 zijn doorgevoerd aan het 
watersysteem leiden tot meer 
wateroverlast op de eigendommen van 
reclamant waaronder het vuile water dat 
uit de riool overstorten komt vanuit 
Riethoven. 

Tijdens een veldbezoek met de reclamant is 
de zienswijze besproken. In het ppww is per 
abuis opgenomen dat de Keersop tussen het 
volkstuinencomplex en de stuw wordt 
verondiept, wat niet het geval is. Op de 
tekeningen dwarsprofiel DP14 en DP15 die 
met reclamant zijn doorgenomen is dit wel 
juist weergegeven. Dit is gecorrigeerd in het 
definitieve PPWW. Hiermee is de zorg van 



reclamant voor extra opstuwende werking 
richting percelen van reclamant weggenomen 
en daarmee de zorg voor meer overlast.  

 

Zienswijze 5  
Nr Samenvatting zienswijze Reactie 

5A Reclamant is van menig dat een 
passende beoordeling onterecht 
ontbreekt 

U geeft aan dat: 

 Er sprake is van negatieve effecten als 
gevolg van stikstofdepositie. 

 Er sprake is van negatieve effecten als 
gevolg van het verhogen van het 
grondwaterpeil in relatie tot de voormalige 
stortplaats aan de Victoriedijk. 

 Er om bovengenoemde redenen een 
passende beoordeling en milieu-effect-
rapportage opgesteld dienen te worden. 

 
Hieronder gaan wij nader op deze punten in: 
In de natuurtoets (rapport met kenmerk 
BF8076_T&P_RP_2007161750 d.d. 16 juli 
2020), paragraaf 6.1, wordt ingegaan op de 
effecten die het plan op Natura-2000 natuur 
heeft. Onder het kopje chemische effecten 
wordt ingegaan op stikstofdepositie. 
 
Op grond van de Wet natuurbescherming, de 
Spoedwet aanpak stikstof en het GS besluit 
van 10 december 2019 waarmee is bevestigd 
dat de vrijstelling geldt voor alle maatregelen 
die nodig zijn ten gunste van de 
Natura 2000-instandhoudingsmaatregelen 
(ook als deze niet in het Natura 2000-
beheerplan staan), is het project vrijgesteld 
van de vergunningplicht op grond van de Wet 
natuurbescherming. Bovendien is voor de 
maatregelen uit het projectplan een 
verkennende berekening in Aerius Calculator 
(31 juli 2019) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de 
gehele stikstofemissie en –depositie als 
gevolg van het projectplan afneemt. De 
tijdelijke veroorzaakte emissie en depositie 
als gevolg van de uitvoering wordt namelijk 
teniet gedaan doordat er een areaal huidige 
landbouwgrond van 25 hectare uit productie 
genomen wordt. Deze afname is permanent 
en eenmaal afgerond en in de gebruiksfase 
zal de lagere stikstofemissie blijven bestaan. 
Met de provincie heeft hieromtrent 
afstemming plaatsgevonden. De provincie 
heeft aangegeven deze insteek te volgen. 

5K Reclamant is van mening dat het plan in 
de huidige vorm MER-plichtig is. 

5B Reclamant is van mening dat uitvoering 
leidt tot depositie van stikstof op het 
natura-2000-gebied Leenderbos-Groote 
Heide  & de Plateaux, met negatieve 
effecten tot gevolg 

5C Reclamant is van mening dat 
onvoldoende rekening is gehouden met 
de negatieve effecten voortkomend van 
de lozingen op de vuilstort aan de 
Victoriedijk te Valkenswaard en de 
historische vervuiling vanuit de vroegere 
zinkindustrie en er onvoldoende 
onderzoek gedaan is naar de mogelijk 
significante negatieve effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor 
natura  2000. Met schadelijke gevolgen 
voor de Keersopperbeemden en Keersop 
(Beekprik) tot gevolg 

5D Reclamant is van mening dat niet of 
volstrekt onvoldoende onderzoek is 
gedaan naar de mogelijk significante 
effecten als gevolg van mogelijke 
verspreiding van verontreinigingen in het 
grondwater vanwege illegale chemische 
bedrijfsafvalstortingen aan de 
Victoriedijk.  
Hierbij wordt verwezen naar: 

  het oordeel van de rechtbank in 
zaken SHE19/2944, SHE 
19/2958 en SHE 20/303 en 
SHE/2958. Waarin niet kan 
worden uitgesloten dat 
verontreinigingen in het ondiepe 
en diepe pakket kunnen optreden 
en de vergunning WNB voor de 
N69 is vernietigd. 

 En naar de uitspraak in het 
beroep tegen het beheerplan 
Natura2000-gebied Leenderbos, 



Groote Heide & De Plateaux 
(SHE 18/1176 en SHE 18/1292) 
waarin de verleende vergunning 
(waarin gesteld wordt dat zonder 
degelijk nader onderzoek 
verhoging van de 
grondwaterstanden en vernatting 
van het gebied kunnen worden 
vrijgesteld) vrijgesteld zijn van 
vergunningplicht WNB. 

 

Derhalve is geen vergunning in het kader van 
de Wet Natuurbescherming nodig. 
 
Wat betreft de voormalige stortplaats aan de 
Victoriedijk heeft het waterschap samen met 
de provincie nader onderzoek gedaan naar 
de gevolgen van de maatregelen op de 
voormalige stortplaats en de uitwerking 
hierop ten aanzien van de KRW, Natura2000-
natuur en belangen van derden. De 
resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen 
in notitie met kenmerk 
BF8076_T&P_NT_2003091415 d.d. 10 maart 
2020, welke bij het definitieve projectplan in 
bijlage 7 bijgevoegd is. Het onderzoek toont 
aan dat negatieve effecten op de KRW, 
Natura2000-natuur en belangen van derden 
uitgesloten kunnen worden. De uitspraak van 
de rechtbank d.d. 19 oktober 2020 
(zaaknummers SHE19 / 2944 WABOA V162, 
SHE20 / 299 WATER V162, SHE20 / 303 
WATER V162, SHE20 / 297 WATER V162) 
bekrachtigt de conclusies zoals opgenomen 
in de notitie van 10 maart 2020. Uw 
zienswijze bevat geen informatie of 
tegenonderzoek dat de conclusies zoals 
opgenomen in de notitie van 10 maart 2020 
weerlegt. Er is dan ook geen reden om de 
notitie van 10 maart 2020 en de uitspraak van 
de rechtbank in twijfel te trekken. 
 
Met de effectbeoordelingen zoals 
bovenstaand beschreven en de andere 
effectbeoordelingen zoals beschreven in de 
m.e.r.-beoordeling en het Projectplan 
Waterwet is er geen noodzaak tot het 
opstellen van een passende beoordeling en is 
het project niet MER-plichtig. Het dagelijks 
bestuur van het waterschap en GS van de 
provincie hebben respectievelijk op 19 mei 
2020 en op 19 augustus 2020 terecht 
besloten dat uit de m.e.r.-beoordeling blijkt 
dat geen MER noodzakelijk is.  

5E Reclamant is van mening dat niet wordt 
voldaan aan de europese kaderrichtlijn 
water (KRW) als het gaat om 
waterkwantiteit en -kwaliteit. Hierbij wordt 
verwezen naar het niet voldoen aan: 

 Artikel 4 krw (procedure 
beoordeling chemische toestand 
water) 

 Artikel 6 krw (maatregelen nemen 
om de inbreng van 
verontreinigende stoffen in het 
grondwater te voorkomen vanuit 
stortplaats victoriedijk) 

Alsook wordt verwezen naar de bij de 
richtlijn behorende indicatieve lijst  
belangrijkste verontreinigende stoffen 
(punt 7 (metalen) en punt 11 
(eutrofiëring)) 
 
Reclamant is hierbij van mening dat er 
sprake is van beïnvloeding van de 
algemene kwaliteit van het grondwater 
dat uitstroomt uit de stort en 
zich in noordelijke richting beweegt 
(richting Keersop en 
Keersopperbeemden). De geleidbaarheid 
is hoger, het chemisch zuurstofverbruik 
is hoger en de concentraties 
stikstofverbindingen zijn hoger. Er is 
sprake van verontreinigingen van het 
grondwater door metalen waaronder 
zinkassen.  

5F Reclamant is van mening dat het 
verhogen van de grondwaterstanden 
nadelige invloeden heeft op de 
mestkelder in eigendom van reclamant. 

Dit is bekend, geanalyseerd en besproken 
met reclamant. Naar aanleiding hiervan is de 
maatregel ‘Verzwaren vloer mestkelder’ in het 
plan opgenomen. Door uitvoering van deze 
maatregel treden er geen nadelige effecten 
op aan eigendommen van de reclamant. 

5G Reclamant verzoekt de plangrenzen aan 
te passen zodat alle eigendommen van 

Omdat op de kavel van reclamant tevens 
maatregelen (zoals het verzwaren van de 



reclamant binnen de plangrenzen vallen. vloer van de mestkelder) zijn voorzien, is de 
plangrens voor het project conform verzoek 
aangepast. 

5H Reclamant wijst het waterschap er op dat 
de ‘Oranjeboom’ een rijksmonument is 
en dat dit in paragraaf 1.2.2 benoemd 
dient te worden. 

Dit is bij paragraaf 1.2.2 toegevoegd in het 
projectplan. 

5I Reclamant geeft aan in 1999 
meegewerkt te hebben aan het 
verleggen van de Keersop (bij de 
‘proefstrook’). Hierbij zijn de sloten op de 
percelen van reclamant gedempt, waarbij 
glooiingen zijn aangelegd. Dit dient in 
stand gehouden te worden. 

Belangrijk uitgangspunt voor het aanpassen 
van de Keersop is dat het beekprofiel wordt 
versmald. Ter hoogte van de proefstrook is 
ervoor te gekozen om hiervoor langs de 
huidige beek een nieuwe beek aan te leggen 
en de huidige beek te dempen. Hiermee komt 
de nieuwe beek in ongeroerde grond te 
liggen, wat de stabiliteit van het beekprofiel 
ten goede komt. In aansluiting op de 
gemaakte opmerking van reclamant wordt bij 
de demping van de beek rekening gehouden 
met de reeds aanwezig glooiingen, zodat 
water oppervlakkig af kan wateren richting de 
beek en stagnatie van water wordt 
voorkomen. Dit is op tekening B8076_DO-
102_8.2 in het projectplan verduidelijkt. 

5J Reclamant is van mening dat het 
wandelpad en schouwpad niet goed is 
opgenomen in het plan en niet over 
eigendommen van reclamant zou 
moeten lopen alsmede de gerealiseerde 
“proefstrook” niet mag doorkruisen. 

In het plan is ervoor gekozen om langs de 
beek meer beschaduwing te realiseren 
(overwegingen zie paragraaf 1.5 in het 
projectplan). Dit wordt gerealiseerd door op 
de strook langs de beek bos te ontwikkelen. 
Aan de oostzijde wordt een pad gerealiseerd, 
zodat de beek toegankelijk blijft om 
handmatig beheer uit te kunnen. Er is tevens 
gekozen om op dit pad het wandelpad te 
realiseren. Hiermee komt het bestaande 
wandelpad meer naar het oosten te liggen 
wat ten goede komt aan de rust in het 
natuurgebied dat aan de westzijde gelegen is. 
De aanwezige fauna profiteert hiervan, terwijl 
het mogelijk blijft om in het beekdal een 
wandeling te kunnen maken en zelfs via de 
nieuwe beekdalbrug bij de N397 de koppeling 
met het bovenstroomse gebied wordt 
gemaakt. Het onderhouds- en wandelpad ter 
hoogte van de ‘proefstrook’ komen volledig te 
liggen op grond dat in eigendom is van het 
waterschap. 

5K Reclamant heeft in het verleden (1999) 
meegewerkt aan het beekherstelproject 
Keersop-Goorbroek en is van mening 
dat: 

 De gevolgen van dit plan nooit 
zijn onderzocht 

De modellering van de bestaande situatie 
beschrijft de situatie na uitvoering van het 
project in 1999. Het project resulteert in een 
grondwaterstandverhoging bovenop de 
situatie na 1999. De mate waarin u schade 
kunt ondervinden is door het waterschap 



 Dat uit metingen van R.A. 
Geodesie blijkt dat de nu 
voorgestelde grondwaterpeil 
verhoging reeds is bereikt 

 dat reclamant tegen verdere 
verhoging van de 
grondwaterstand is 

onderzocht en maakt onderdeel uit van het 
Projectplan Waterwet. Figuur 1.4 in het 
Projectplan Waterwet geeft de verandering 
van de grondwaterstand als gevolg van de 
maatregelen weer. Daarnaast gaat paragraaf 
1.3.3 in op de mitigatie van de nadelige 
gevolgen van het plan, waarbij aangegeven is 
dat reclamant in aanmerking komt voor 
financiële compensatie. Ook is hier 
aangegeven dat reclamant op grond van 
artikel 7.14 Waterwet een verzoek bij het 
waterschap kan indienen voor vergoeding 
van schade en het waterschap op grond 
daarvan de schade zal vergoeden in de vorm 
van nadeelcompensatie. 

5L Reclamant wenst een hoorzitting bij het 
Waterschap aangaande de gevolgen van 
de eerdere medewerking 

Een hoorzitting maakt geen onderdeel uit van 
de lopende procedure. 

5M Reclamant verwijst naar het feit dat 
omtrent NNB – Verordening ruimte 2018 
natuurbeheerplan 2019 er nog een 
procedure loopt bij de RvS 
(202003429/1/R2) en is van mening dat 
al hetgeen hierin wordt overwogen en 
vastgelegd dient te worden betrokken in 
dit plan. 

In de betreffende procedure heeft reclamant 

beroep ingediend tegen het besluit van de 

provincie van 25 september 2018. Met dit 

besluit is de wijziging Verordening Ruimte 

Noord-Brabant, kaartaanpassingen 2018 en 

het Natuurbeheerplan 2019 vastgesteld. 

Reclamant ging in beroep tegen het 

Natuurbeheerplan 2019. De rechtbank heeft 

dit beroep niet-ontvankelijk verklaard en is 

niet inhoudelijk ingegaan op hetgeen is 

aangevoerd. Het besluit van 25 september 

2018 is hiermee in stand gebleven.  

Omdat reclamant geen eigenaar of erfpachter 

is van een perceel dat is opgenomen in het 

wijzigingsbesluit van 25 september 2018, kan 

hij niet beschouwd worden als 

belanghebbende en derhalve kan hij niet 

opkomen tegen het Natuurbeheerplan. De 

verwachting is dat de Raad van State 

dezelfde lijn zal volgen. 

 

Bovendien geeft het natuurbeheerplan een 

grof beeld van de begrenzing en 

hydrologische maatregelen die mogelijk zijn 

om de natuurdoelen te behalen. Het 

projectplan vormt een nadere uitwerking 

hiervan. Dit in samenhang met KRW- en 

N2000-doelen die nagestreefd moeten 

worden. 



5N Reclamant verwijst naar een lopende 
bestemmingsplanwijziging voor Mgr. 
Smetsstraat 40 die voorligt bij de RvS 
(201907474/1/R2 en 201907474/2/R2) 
en stelt dat mogelijke gevolgen voor de 
herinrichting meegenomen moeten  
worden in de procedure 

Dit betreft de bestemmingsplanwijziging van 
een (fiets)tunnel onder de nieuwe N69 en ligt 
buiten het projectgebied. De uitkomst hiervan 
kan niet leiden tot mogelijke gevolgen voor de 
herinrichting van het plan 
Keersopperbeemden.  

 

 

Zienswijze 6  
Nr Samenvatting zienswijze Reactie 

6A Reclamant is van menig dat passende 
beoordeling onterecht ontbreekt (artikel 
2.8 lid 1 WnB) 

U geeft aan dat: 

 Er sprake is van negatieve effecten als 
gevolg van stikstofdepositie. 

 Er sprake is van negatieve effecten als 
gevolg van het verhogen van het 
grondwaterpeil in relatie tot de voormalige 
stortplaats aan de Victoriedijk. 

 Er om bovengenoemde redenen een 
passende beoordeling en milieu-effect-
rapportage opgesteld dienen te worden. 

 
Hieronder gaan wij nader op deze punten in: 
In de natuurtoets (rapport met kenmerk 
BF8076_T&P_RP_2007161750 d.d. 16 juli 
2020), paragraaf 6.1, wordt ingegaan op de 
effecten die het plan op Natura-2000 natuur 
heeft. Onder het kopje chemische effecten 
wordt ingegaan op stikstofdepositie. 
 
Op grond van de Wet natuurbescherming, de 
Spoedwet aanpak stikstof en het GS besluit 
van 10 december 2019 waarmee is bevestigd 
dat de vrijstelling geldt voor alle maatregelen 
die nodig zijn ten gunste van de 
Natura 2000-instandhoudingsmaatregelen 
(ook als deze niet in het Natura 2000-
beheerplan staan), is het project vrijgesteld 
van de vergunningplicht op grond van de Wet 
natuurbescherming. Bovendien is voor de 
maatregelen uit het projectplan een 
verkennende berekening in Aerius Calculator 
(31 juli 2019) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de 
gehele stikstofemissie en –depositie als 
gevolg van het projectplan afneemt. De 
tijdelijke veroorzaakte emissie en depositie 
als gevolg van de uitvoering wordt namelijk 
teniet gedaan doordat er een areaal huidige 
landbouwgrond van 25 hectare uit productie 
genomen wordt. Deze afname is permanent 

 Reclamant is van mening dat uitvoering 
leidt tot depositie van stikstof op het 
natura-2000-gebied Leenderbos-Groote 
Heide  & de Plateaux, met negatieve 
effecten tot gevolg 

 Reclamant is van mening dat 
cumulatieve effecten met andere 
projecten nodig is. De genoemde afname 
van stikstofdepositie is niet verifieerbaar 
en onduidelijk of vergunning wnb wordt 
aangevraagd. 

 Reclamant is van mening dat stelling dat 
maatregelen samenhangen met en 
noodzakelijk zijn voor de uitvoering 
onvoldoende onderbouwd is. 

 Reclamant is van menig dat onvoldoende 
rekening is gehouden met de negatieve 
effecten voortkomend van de lozingen op 
de vuilstort aan de Victoriedijk te 
Valkenswaard en de historische 
vervuiling vanuit de vroegere 
zinkindustrie (rapport Arcadis) en er 
onvoldoende onderzoek gedaan is naar 
de mogelijk significante negatieve 
effecten op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor 
natura  2000. Met schadelijke gevolgen 
voor de Keersopperbeemden en Keersop 
(Beekprik) tot gevolg 

 Reclamant is van mening dat niet of 
volstrekt onvoldoende onderzoek is 
gedaan naar de mogelijk significante 
effecten als gevolg van mogelijke 
verspreiding van verontreinigingen in het 
grondwater vanwege illegale chemische 
bedrijfsafvalstortingen aan de 



Victoriedijk.  
Hierbij wordt verwezen naar: 

  het oordeel van de rechtbank in 
zaken SHE19/2944, SHE 
19/2958 en SHE 20/303 en 
SHE/2958. Waarin niet wordt 
uitgesloten wordt dat 
verontreinigingen in het ondiepe 
en diepe pakket kunnen optreden 
en de vergunning  WNB voor de 
N69 is vernietigd. 

 En naar de uitspraak in het 
beroep tegen het beheerplan 
Natura2000-gebied Leenderbos, 
Groote Heide & De Plateaux 
(SHE 18/1176 en SHE 18/1292) 
waarin de verleende vergunning, 
waarin gesteld wordt dat zonder 
degelijk ander onderzoek 
verhoging van de 
grondwaterstanden en vernatting 
van het gebied kunnen worden 
vrijgesteld van vergunningplicht 
WNB. 

 

en eenmaal afgerond en in de gebruiksfase 
zal de lagere stikstofemissie blijven bestaan. 
Met de provincie heeft hieromtrent 
afstemming plaatsgevonden. De provincie 
heeft aangegeven deze insteek te volgen. 
Derhalve is geen vergunning in het kader van 
de Wet Natuurbescherming nodig. 
 
Wat betreft de voormalige stortplaats aan de 
Victoriedijk heeft het waterschap samen met 
de provincie nader onderzoek gedaan naar 
de gevolgen van de maatregelen op de 
voormalige stortplaats en de uitwerking 
hierop ten aanzien van de KRW, Natura2000-
natuur en belangen van derden. De 
resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen 
in notitie met kenmerk 
BF8076_T&P_NT_2003091415 d.d. 10 maart 
2020, welke bij het definitieve projectplan in 
bijlage 7 bijgevoegd is. Het onderzoek toont 
aan dat negatieve effecten op de KRW, 
Natura2000-natuur en belangen van derden 
uitgesloten kunnen worden. De uitspraak van 
de rechtbank d.d. 19 oktober 2020 
(zaaknummers SHE19 / 2944 WABOA V162, 
SHE20 / 299 WATER V162, SHE20 / 303 
WATER V162, SHE20 / 297 WATER V162) 
bekrachtigt de conclusies zoals opgenomen 
in de notitie van 10 maart 2020. Uw 
zienswijze bevat geen informatie of 
tegenonderzoek dat  de conclusies zoals 
opgenomen in de notitie van 10 maart 2020 
weerlegt. Er is dan ook geen reden om de 
notitie van 10 maart 2020 en de uitspraak van 
de rechtbank in twijfel te trekken. 
 
Met de effectbeoordelingen zoals 
bovenstaand beschreven en de andere 
effectbeoordelingen zoals beschreven in de 
m.e.r.-beoordeling en het Projectplan 
Waterwet is er geen noodzaak tot het 
opstellen van een passende beoordeling en is 
het project niet MER-plichtig. Het dagelijks 
bestuur van het waterschap en GS van de 
provincie hebben respectievelijk op 19 mei 
2020 en op 19 augustus 2020 terecht 
besloten dat uit de m.e.r.-beoordeling blijkt 
dat geen MER noodzakelijk is.  

 Reclamant is van mening dat het project 
vergunning WnB plichtig is. 

 Reclamant is van mening dat het project 
MER-plichtig is. 

 Reclamant is van mening dat niet wordt 
voldaan aan de Europese kaderrichtlijn 
water (KRW) als het gaat om 
waterkwantiteit en -kwaliteit. Hierbij wordt 
verwezen naar het niet voldoen aan: 

 Artikel 4 krw (procedure 
beoordeling chemische toestand 
water) 

 Artikel 6 krw (maatregelen nemen 
om de inbreng van 
verontreinigende stoffen in het 
grondwater te voorkomen vanuit 
stortplaats victoriedijk) 

Alsook wordt verwezen naar de bij de 
richtlijn behorende indicatieve lijst  
belangrijkste verontreinigende stoffen 
(punt 7 (metalen) en punt 11 
(eutrofiëring)) 
 
Reclamant is hierbij van mening dat er 
sprake is van beïnvloeding van de 



algemene kwaliteit van het grondwater 
dat uitstroomt uit de stort en 
zich in noordelijke richting beweegt 
(richting Keersop en 
Keersopperbeemden). De geleidbaarheid 
is hoger, het chemisch zuurstofverbruik 
is hoger en de concentraties 
stikstofverbindingen zijn hoger. Er is 
sprake van verontreinigingen van het 
grondwater door metalen waaronder 
zinkassen. 

 Reclamant is van mening dat het 
projectplan MER-plichtig is. 

 Reclamant is van mening dat de 
instandhouding van de beekprik niet 
gewaarborgd is in het plan en daarmee 
in strijd is met artikel 2.8 van de WnB. 

Het plan beoogt de omstandigheden voor 
onder andere de beekprik te verbeteren. 
Doordat de beek sneller gaat stromen neemt 
de dynamiek toe en ontstaat er meer 
afwisseling in plekken waar een grindige 
bodem aanwezig is met luwere plekken waar 
zich wat slib bevindt. Deze afwisseling komt 
de beekprik ten goede. Daarnaast zorgt de 
toename van beschaduwing van het 
beekprofiel voor koelere condities tijdens 
warme periodes, wat het zuurstofgehalte in 
het water en hiermee de omstandigheden 
voor de beekprik tevens ten goede komt. Het 
projectplan is bovendien niet in strijd met 
artikel 2.8 Wnb. 

 

2. Overzicht van wijzigingen 
De wijzigingen zoals bij de inleiding benoemd zijn als volgt in de stukken verwerkt: 

 

Document Wijziging 

Projectplan 

§1.2.2 Landschap en 

cultuurhistorie 

Toegevoegd dat de langgevelboerderij aan de Westerhovenseweg 2 een 

rijksmonument betreft. 

Projectplan 

§1.2.3 Autonome 

ontwikkelingen 

Stand van zaken van de autonome ontwikkelingen geactualiseerd. 

Projectplan 

§1.3.1 Maatregel B 

In de eerste alinea is het te verondiepen traject nader beschreven. 

Figuren 1.1 en 1.3 

Projectplan 

Bijlage 1:  

BF8076_DO-102_9 

Werkgrens is aangepast op de tekening en in de gewijzigde figuren 1.1 en 

1.3 in het projectplan. 

Projectplan 

§1.3.1 Maatregel A 

Bijlage 1:  

BF8076_DO-805_1 

Tekening BF8076_DO-805_1 is als bijlage toegevoegd. Daarnaast is in 

§1.3.1 Maatregel A toegevoegd dat de profielversmallingen worden 

aanbracht tot 10 centimeter boven de zomerwaterstand. 



Projectplan 

§1.3.1 Variant 

Maatregel B: Variant 

aanpassen Keersop 

Passage is verwijderd. 

Bijlage 1:  

BF8076_DO-101_9 

Obstakelvrije zone en wandelroute in het bovenstroomse gedeelte van het 

projectgebied zijn gewijzigd. 

 

Obstakelvrije zone en wandelpaden zijn ingepast op basis van de 

gewijzigde houtsingels.  

Projectplan 

§1.3.1 Maatregel B 

In de vierde alinea is de ligging van de obstakelvrije zone nader 

beschreven. 

Bijlage 1:  

BF8076_DO-101_9 & 

BF8076_DO-102_9 

Obstakelvrije zone toegevoegd langs watergang KS70 benedenstrooms 

van de N397. 

 

Langs het bestaande deel van watergang KS70 is benedenstrooms van de 

N397 aan de oostzijde een obstakelvrije zone (4 m breed) opgenomen. De 

zone loopt aan de noordzijde van de nieuwe KS70 door tot aan de 

Keersop.  

 

Plangrens aangepast en glooiingen ter hoogte van perceel G4209 en 

G2649 op tekening toegevoegd, met de opmerking dat de afwerkhoogte 

van de te dempen beek lager komt te liggen dan de reeds aanwezige 

laagtes bij de betreffende percelen. 

Bijlage 1:  

BF8076_DO-102_9 & 

BF8079_DO-801_9 

Hermeandering van de beek ter hoogte van percelen VKW00-G-1262 en 

VKW00-G-4201 gewijzigd als gevolg van kadastrale eigendomssituatie. 

Tevens is de plangrens hierop aangepast. 

 

Bijlage 1:  

BF8076_DO-102_9 

Maatregel C verlagen stuwpeil op tekening aangepast naar ‘Stuwpeil 

verlagen met 25 cm’ 

Projectplan 

§1.3.1 Maatregel E, F, 

G en H 

In de eerste alinea is het aanbrengen van de obstakelvrije zone 

toegevoegd. 

Bijlage 1:  

BF8076_DO-102_9 

Demping KS70 tussen de maaiveldverlaging en alluviaal bos gewijzigd. 

 

Om stagnerend water op de af te graven percelen te voorkomen wordt 

watergang KS70 benedenstrooms van de maaiveldverlaging gedempt tot 

NAP 22.0 m in plaats van tot maaiveld. 

Projectplan 

§1.3.1 Maatregel E, F, 

G en H 

In de tweede alinea is het dempen van KS70 bij het alluviaal bos 

beschreven. 

Bijlage 1:  

BF8076_DO-101_9 & 

BF8076_DO-102_9 

Maaiveldverlaging (maatregel I) benedenstrooms van N397 toegevoegd. 

 

Ten behoeve van ontwikkeling van nat schraalland worden percelen C750 

t/m C753 gedeelte afgegraven tot een maximale diepte van 40 cm onder 

huidig maaiveld. 

Projectplan 

§1.3.1 Maatregel I 

Een tweede alinea is toegevoegd waarin de maaiveldverlaging wordt 

beschreven. 

Bijlage 1:  

BF8076_DO-101_9 & 

BF8076_DO-102_9 

Maatregel D (ontwikkelen en aanplanten beekbegeleidend bos) en 

maatregel K (ontwikkelen houtsingel en aanbrengen solitaire bomen) zijn 

gewijzigd. 



 

Aan te brengen en te ontwikkelen houtstructuren zijn geoptimaliseerd op 

basis van de topografische kaart van omstreeks 1900.  

Projectplan 

§1.3.1 Maatregel K 

Aanplant van solitaire bomen beschreven.  

Bijlage 1:  

BF8076_DO-101_9 & 

BF8076_DO-102_9 

Ontgraven/opwaarderen watergang (maatregel E) is aangepast. 

 

Nieuwe KS70 sluit iets verder benedenstrooms (noordelijker) aan op de 

nieuwe meander van de Keersop zodat de stroming niet wordt belemmerd. 

Op de ruimte tussen bestaande bosperceel en nieuwe KS70 zal 

beekbegeleidend bos zich ontwikkelen.  

Bijlage 1: 

BF8076_DO-501_5 

Natuurambitietypen van de percelen benedenstrooms van de N397 

toegevoegd.  

 

Natuurambitietype te ontwikkelen bosperceel direct bovenstrooms van de 

N397 gewijzigd van N14.01 Rivier- en beekbegeleidend bos naar N15.02 

Dennen-, eiken- en beukenbos. 

Bijlage 6: m.e.r.-

beoordeling 

De m.e.r.-beoordeling is toegevoegd aan de bijlages van het Projectplan. 

Bijlage 7: Notitie 

Analyse stortlocatie 

Victoriedijk i.r.t. 

peilopzet Keersop 

Deze notitie is toegevoegd aan de bijlages van het Projectplan. 

 


