Besluit tot vaststellen ontwerpprojectplan Herinrichting Tongelreep fase 2
Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel,
gelet op voorstel Z63468 / B1556 d.d. 1 december 2020;

gelet op artikel 5.4. Waterwet jo artikel 56 Waterschapswet, de Inspraakverordening
Waterschap De Dommel 2010 en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;
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;
heeft het volgende besloten:
over te gaan tot vaststelling van het ontwerpprojectplan Herinrichting Tongelreep fase 2,
zijnde een plan tot aanleg of wijziging van de volgende waterstaatswerken/ werken tot
beïnvloeding van een grondwaterlichaam:
















Aanleg nieuwe meanderende Tongelreep, dempen huidige waterloop en vastleggen
meanders met hout (AW1)
Aanbrengen obstakelvrije zones (AW2)
Verondiepen en vermallen huidige loop op diverse trajecten, onder andere door
zandsuppletie en houtpakketten inclusief aanleg tijdelijke zandvanger.(AW3)
Aanpassen, dempen en afdammen van watergangen en greppels op diverse locaties
(AW4, AW5 en AW6)
Aanleg, vervangen en verwijderen van duikers op diverse locaties (AK1)
Aanleg, vervangen en verwijderen van stuwen op diverse locaties (AK2)
Verwijderen van pompgemalen op drie locaties (AK3)
Aanbrengen van twee bruggen (AK4)
Aanbrengen van voordes in de Tongelreep (AK5)
Aanbrengen constructies ten behoeve van waterconservering (AK6)
Aanbrengen van kades (AG1)
Afgraven van maaiveld op diverse locaties (AG2)
Verwijderen van drainage (AG3)
Aanleg poelen en vennen op diverse locaties (AG4, AG5)
Het niet meer onderhouden van de Tongelreep op het traject vanaf de Achelse Kluis tot
de weg Opperheide.

Dit plan omvat ook diverse niet-waterstaatswerken zoals onder andere omvorming van
percelen naar een natuurfunctie, het omvormen van bos naar heide, aanplanten van bomen
en de aanleg van een wandelroute. (AL1 t/m AL4, AR1, AR2).
De maatregelen dragen bij aan de realisatie van de water- en natuuropgaven conform de
kaders die gelden voor Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water, Natte Natuurparels, het
Natuurnetwerk Brabant en het actieplan `Leven de Dommel'.
Met dit ontwerpplan wordt tevens het gewenst grondwater en oppervlaktewater regime (GGOR)
binnen het plangebied vastgesteld.

één en ander zoals is vastgelegd in dit projectplan met kenmerk Herinrichting Tongelreep fase 2
BG2999_T&P_RP_2011301013 en als zodanig in de bij dit projectplan behorende
gewaarmerkte bijlagen.

Aldus vastgesteld op 1 december 2020,
het dagelijks bestuur,

E. de Ridder
watergraaf

A.G. Dekker
secretaris
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Ontwerp inpassingsplan 'Tongelreep': Vaststellen en vrijgeven voor
zienswijzen

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van
Het besluit van Gedeputeerde Staten om het ontwerp inpassingsplan
'Tongelreep' vast te stellen, en vrij te geven voor zienswijzen.

Aanleiding
De percelen in het inpassingsplan zijn nodig om herstel- en
natuurmaatregelen te nemen voor het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos,
Groote Heide & De Plateaux’. Het beekdal van Tongelreep maakt
daarvan onderdeel uit. De bescherming van dit belangrijk natuurgebied
vloeit mede voort uit de in 1992 vastgelegde Europese Habitatrichtlijn. De
maatregelen die moeten worden getroffen gaan in veel gevallen om
vernatting van gronden.
Over de inzet van het planologisch instrumentarium bent u met de
Statenmededeling 4116179 van 12 december 2016 op de hoogte
gesteld. Voor de gebieden Leegveld, Oude Strijper Aa, Westelijke
Langstraat, Ulvenhoutse bos en Kempenland-West, omgeving De Utrecht,
zijn de inpassingsplannen eerder vastgesteld door uw Staten.
Voor de maatregelen voor de instandhouding van 'Tongelreep' is in
overleg met de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende gekozen
voor een Provinciaal Inpassingsplan (hierna: PIP). De volgende stap is de
procedure voor het ophalen van zienswijzen bij belanghebbenden.
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Bevoegdheid
Het vaststellen van het inpassingsplan is een bevoegdheid van PS en
staat gepland voor mei/juni 2021. GS bereiden het inpassingsplan voor.
Het vrijgeven voor zienswijzen is een belangrijke stap in dit proces.
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Kernboodschap
1. Het inpassingsplan is nodig om herstel- en natuurmaatregelen te
realiseren
Het beekdal van de Tongelreep ligt globaal tussen Achelse Kluis en
Valkenswaard ten westen van Leenderbos. Binnen het beekdal bevinden
zich beschermde planten en dieren. Doordat landelijk sprake is van een
overschot aan stikstofdepositie dreigen de instandhoudingsdoelstellingen
voor de stikstofgevoelige Habitats in het Natura 2000-gebied niet
gehaald te worden. De verdrogingsproblematiek van de afgelopen jaren
versterkt het effect hiervan.
• Natura 2000-beheerplan
Na de aanwijzing van het gebied op 15 juli 2013 is voor het Natura 2000gebied het beheerplan ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’
opgesteld en in 2017 vastgesteld. Hiervoor is een procedure gevolgd met
inspraak, zienswijzen en beroep. In het natuurbeheerplan is een
totaalpakket aan maatregelen opgenomen om het Natura 2000-gebied
te ontwikkelen. Onderdeel is mede de (voorheen PAS-) gebiedsanalyse
waarin de habitattypen worden vermeld met een negatieve trend, deze
typen worden veelal bedreigd door verdroging en/of vermesting. In
overleg met de terreinbeheerders en het waterschap zijn de
herstelmaatregelen benoemd die nuttig en noodzakelijk zijn voor het
behoud van deze bedreigde habitattypen.
Voor het beekdal van Tongelreep betreft het maatregelen voor de
instandhouding en herstel van de habitattypen Vochtige alluviale
bossen, Zure Vennen en Hoogveenbossen. Genoemde habitattypen en
soorten zijn zowel in het aanwijzingsbesluit als in het vastgestelde Natura
2000-beheerplan opgenomen. De in het PIP opgenomen
natuurbestemmingen zijn hiermee in overeenstemming.
2.
Het inpassingsplan en het Projectplan Waterwet
Voor de onderbouwing van nut en noodzaak en de uitvoerbaarheid van
de maatregelen vormen het projectplan Waterwet en de milieueffecten
een belangrijke basis voor het PIP.
•

Het projectplan Waterwet
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Het projectplan is het waterstaatkundig besluit dat de aanleg of wijziging
van alle waterstaatswerken in het projectgebied mogelijk maakt (zie
artikel 5.4 lid 1 Waterwet). Het projectgebied beslaat daarbij het totale
stroomgebied van de Tongelreep.
Voor het noordelijk deel van het projectgebied (fase 1) heeft het
waterschap De Dommel al op 20 oktober 2020 het projectplan en
milieueffectrapport (hierna: MER) vastgesteld. Nu ligt de tweede fase
voor.
Het ontwerp van het Projectplan Waterwet en MER voor dit zuidelijk deel
van het beekdal is op 1 december 2020 door het waterschap
vastgesteld.
Het PIP betreft alleen de gronden waarvan de bestemming moet worden
gewijzigd in Natuur. Het projectplan is dus ruimer en ook belangrijk voor
de uitvoering van de maatregelen. Het projectplan is als bijlage bij het
PIP toegevoegd.
•
De milieueffecten (MER)
De milieueffecten van het initiatief zijn in het MER in beeld gebracht. De
milieueffecten gaan over de gronden in het PIP én de omliggende
gronden die opgenomen zijn in het Projectplan Waterwet (zowel fase 1
als 2). In het MER is rekening gehouden met de ontvangen zienswijzen en
het advies van de Commissie-MER over de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau. De Commissie heeft op 1 juli 2020 een advies uitgebracht
over het MER in combinatie met het Projectplan Waterwet van fase 1. De
Commissie m.e.r. was van oordeel dat het MER de essentiële informatie
bevat om een besluit te kunnen nemen over het project Tongelreep,
waarin het milieubelang volwaardig kan worden meegewogen. Voor
fase 2, waarover nu wordt besloten, wordt de Commissie m.e.r. gevraagd
om te adviseren of het MER ook ten grondslag kan worden gelegd aan
het Projectplan Waterwet en het PIP voor het zuidelijk deel (fase 2).
3.
Grondstrategieplan en beschikbaar krijgen van de gronden
Met het Grondstrategieplan voor ‘Leenderbos, Groote Heide & De
Plateaux’ wordt de verwerving van de aangewezen gronden voor de
maatregelen mogelijk gemaakt. Als het voor de herstelmaatregelen
noodzakelijk is om gronden beschikbaar te krijgen wordt overgegaan tot
zelfrealisatie, ruil of verwerving van deze gronden. Voor deze gronden
kan het instrument minnelijke verwerving op basis van volledige
schadeloosstelling met als sluitstuk onteigening worden ingezet.
De betreffende eigenaren zijn geïnformeerd en met elke eigenaar zijn
gesprekken gevoerd of gaande om op vrijwillige basis tot
beschikbaarheid van de gronden te komen. Veel gronden zijn
beschikbaar gekomen. De percelen krijgen in het inpassingsplan een
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toegesneden natuurbestemming. Om tijdig te kunnen beschikken over
de benodigde percelen, zal de onteigeningsprocedure worden
opgestart. Dit vergt een separaat besluit.
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Communicatie
De betrokken besturen in het kader van het wettelijk vooroverleg
ontvangen schriftelijk bericht over het ontwerpplan en de wijze waarop
hun reactie hierin is verwerkt. Naast de officiële bekendmaking, worden
bewoners via de nieuwsbrief en website geïnformeerd. Er is een
informatieavond waarbij de plannen worden gepresenteerd aan
omwonenden en geïnteresseerden.

Vervolg
• Het ontwerp-inpassingsplan, het ontwerp-projectplan Waterwet en
MER liggen medio december 2020 tot februari 2021 ter inzage.
• De zienswijzen worden verwerkt in de periode van maart/april 2021.
• Naar verwachting wordt het inpassingsplan in mei/juni 2021 ter
vaststelling in uw vergadering aangeboden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer H.J. van Herk, (06) 52 79 43 01,
hvherk@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer H.A.J. van Hout, (06) 52 79 42 13,
hvhout@brabant.nl.
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