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1. Inleiding  
 

1.1  Aanleiding van deze nota van zienswijzen 
Waterschap de Dommel heeft zich samen met haar partners ten doel gesteld om de Groote 
Beerze 
tussen Bladel en Westelbeers her in te richten. Met het toepassen van beekherstel streeft 
het 
waterschap naar een meer natuurlijke, robuuste en klimaatbestendige inrichting van het 
beekdal. 
Een inrichting die de doelen volgend uit de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natura 2000, 
Natuurnetwerk Brabant en Natte Natuurparels moet verwezenlijken. 

 

1.2 Procedurestappen 
Gedeputeerde Staten hebben besloten op de realisering van het project de Groote Beerze 
(een projectplan voor de aanleg van een waterstaatswerk in verband met beekherstel en 
verdrogingsbestrijding als bedoeld in artikel 5.8, eerste lid, onder c, van de Verordening 
water Noord-Brabant), hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te 
verklaren. Dit betekent dat Gedeputeerde Staten bevorderen dat de besluiten, die voor de 
uitvoering van het projectplan nodig zijn, op gecoördineerde wijze worden voorbereid. 

 
Het ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief m.e.r.-beoordeling, de ontwerp-
omgevingsvergunning onderdeel bouwen en bijbehorende relevante stukken hebben ter 
inzage gelegen van 17 september 2019 tot en met 12 november 2019. 

 
1.3  Opzet nota van zienswijzen 
Naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerp-projectplan Waterwet, inclusief 
m.e.r.-beoordeling, de ontwerp-omgevingsvergunning onderdeel bouwen en bijbehorende 
relevante stukken zijn vijf zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben enkel betrekking 
op het ontwerp-projectplan Waterwet (verder PPWW). In deze nota van zienswijzen 
“Projectplan Waterwet herinrichting beekdal Groote Beerze, traject 1” wordt aangegeven of 
en zo ja hoe de zienswijzen worden meegenomen in het vast te stellen projectplan. Deze 
nota van zienswijzen (hierna NvZ) is bedoeld voor degenen die een zienswijze hebben 
ingediend op het ontwerp-PPWW. De NvZ bevat de beantwoording van deze zienswijzen. 
Daarnaast is de nota bedoeld voor degenen die in het project zijn geïnteresseerd. Zij 
kunnen zich, door het lezen van deze nota, een beeld vormen van de hoofdlijnen van de 
inspraak, de wijze waarop is omgegaan met de zienswijzen en hoe deze doorwerken in het 
vast te stellen projectplan. 
 
• Indeling van deze nota 
De nota is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 
o Hoofdstuk 1: inleiding 
o Hoofdstuk 2: beantwoording zienswijzen 
o Hoofdstuk 3: ambtshalve wijzigingen 
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1.4  Vervolgprocedure 
Het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten op het PPWW zal samen met het 
PPWW, de m.e.r.-beoordeling en de omgevingsvergunning onderdeel bouwen via dezelfde 
kanalen als de ontwerpbesluiten worden bekendgemaakt en ter inzage worden gelegd. 
Belanghebbenden kunnen tegen de besluiten beroep instellen bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag. De 
termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan op de 
dag na bekendmaking van de besluiten.  

 

Beroep kan worden ingesteld door degenen die: 

o een zienswijze naar voren hebben gebracht op het ontwerp-PPWW; 

o het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van de ontwerp-PPWW zijn 
aangebracht; 

o redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben 
gebracht over het ontwerp-PPWW. 

 

Op de besluiten is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de 
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden hij aanvoert 
tegen het desbetreffende besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen 
nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 
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2.  Individuele zienswijzen 
 

Er zijn 5 zienswijzen ingediend tegen het PPWW. In dit hoofdstuk zijn deze zienswijzen 
samengevat. Het bevoegd gezag (Waterschap De Dommel) geeft hierop haar reactie. 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.  
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Num-
mer: 

Samenvatting zienswijze Reactie  

1A 
 

In het ontwerp wordt gesteld 
dat er sprake is van een 
integrale opgave waarbij ook 
gewerkt wordt aan de 
versterking van de agrarische 
structuur. Reclamant is van 
mening dat de landbouw er 
zeer bekaaid vanaf komt en 
wat als agrarische structuur 
wordt gepresenteerd lijkt 
eerder op mitigatie en 
compensatie dan een 
verbetering van de agrarische 
structuur. 

In het ‘Projectplan Waterwet herinrichting beekdal Groote Beerze, 
traject 1’ (hierna projectplan), is in par. 1.1. Aanleiding en doel 
beschreven dat het project, door zijn integrale aanpak ook bijdraagt 
aan recreatiedoeleinden, landschappelijke versterking, biodiversiteit 
en cultuurhistorie. Ook wordt ernaar gestreefd de agrarische 
structuur te verbeteren. Daarnaast is benoemd dat het ruilen van 
gronden bijdraagt aan een agrarische structuurverbetering. In 
paragraaf 1.1. wordt het totale gebiedsproces aangehaald. Het 
voorliggende projectplan gaat specifiek in op traject 1.  
 
Er is een integrale aanpak gehanteerd door in het plan rekening te 
houden met de diversiteit aan thema’s, raakvlakken en belangen 
van betrokkenen. Een beekdal is niet vanuit één perspectief in te 
richten. Een agrarische structuurverbetering is zoveel als mogelijk 
betracht bij het uitruilen van gronden. Kijkende naar het gehele 
projectgebied van de Groote Beerze, zijn er meerdere agrariërs die 
als gevolg van ruiling gronden in eigendom krijgen welke dichter bij 
huis zijn gelegen of die de huiskavel vergroten. Gronden die in het 
verleden door het waterschap zijn verworven en nog prima geschikt 
zijn om landbouwkundig te gebruiken worden ingezet voor 
agrarische structuurverbetering. Er worden schotbalkstuwtjes 
verplaatst en geplaatst (al dan niet geautomatiseerd) om de 
stuurbaarheid van water rond de aanpalende landbouwgronden te 
verbeteren. Ook zijn de mitigerende maatregelen onderdeel van de 
agrarische structuurverbetering waarover wordt gesproken in het 
projectplan. Daarnaast draagt de aanleg van peil gestuurde 
drainage bij aan de stuurbaarheid van het watersysteem en dus de 
bewerkbaarheid en opbrengst van de betreffende percelen. Voor de 
bredere aanpak op de flanken, zoals beschreven in de herijkte visie 
voor de Groote Beerze (vastgesteld juni 2019), wordt een 
afzonderlijk onderzoekstraject opgestart.  

1B Dat Brabants Landschap 
beheerder gaat worden van de 
nieuwe natuur is volgens 
reclamant strijdig aan het 
beginsel van 
gelijkberechtiging. Reclamant 
vindt dat juist in beekdalen de 
grondgebonden 
(melk)veehouderij de 
mogelijkheid moet krijgen om 
natuurgrond te beheren (bijv. 
middels ONNB). Dit draagt bij 
tot de maatschappelijk 
gewenste transitie naar een 
meer duurzame veehouderij.  

In het projectplan staat het volgende omschreven; “Onderhoud van 
de natuurpercelen zal door Brabants Landschap worden 
uitgevoerd. Hieronder valt ook het beheer van A- en B- 
watergangen en kunstwerken van het watersysteem binnen de 
natuurpercelen.” Uitzondering hierop vormen A-watergangen en 
kunstwerken die van regionaal belang zijn. Het beheer van deze 
objecten zal door het waterschap worden uitgevoerd in overleg met 
Brabants Landschap. Voor overige percelen (niet in eigendom zijn 
van Brabants Landschap), geldt dat de eigenaar verantwoordelijk is 
voor het beheer en onderhoud van drainage, weidekavels en 
overige voorzieningen.”  
Brabants Landschap beheert de natuurpercelen die zij op dit 
moment in eigendom hebben. Overigens werkt Brabants 
Landschap veel samen met lokale agrariërs als het gaat om het 
inscharen van vee op hun natuurgronden. Wat betreft het beheer 
van overige percelen is alleen omschreven dat de eigenaar 
verantwoordelijk is voor het beheer. Voor de overdracht van 
gronden, beheer en eigendom zal Waterschap De Dommel zich, 
net als alle andere partijen, moeten houden aan de geldende wet- 
en regelgeving waar het beginsel van gelijkberechting onderdeel 
van uitmaakt. Dit geldt ook voor de percelen die door de provincie 
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Noord Brabant zijn verworven gedurende dit proces. Daarnaast 
lopen er initiatieven voor zelfrealisatie van natuur op percelen die 
onderdeel uitmaken van het Natuurnetwerk Brabant. 

1C Reclamant vraagt zich af in 
hoeverre de beoogde 
ophoging van bepaalde 
realistisch is gegeven de 
PFAS problematiek en in 
hoeverre er ook voor andere 
grondaanvoer rekening is 
gehouden met de strenge 
PFAS regelgeving. 

Er worden inderdaad enkele percelen opgehoogd als technisch 
compenserende maatregel. Ook klopt het dat de grondbalans laat 
zien dat grondaanvoer nodig is voor de uitvoering van de 
maatregelen uit het projectplan. Voor aanvoer en gebruik van grond 
houdt het waterschap zich aan de geldende normeringen. De 
normen voor PFAS zijn recent verruimd, maar ondanks dat blijft 
nader onderzoek noodzakelijk. Er wordt ingestoken op ‘werk met 
werk’ maken door grond vanuit de directe omgeving aan te voeren.  

1D Reclamant is van mening dat 
uit het ontwerp niet blijkt wat 
de uitkomst is van de 
beoordeling van de 
archeologische 
verwachtingswaardenkaart en 
of er hierdoor nader 
archeologisch onderzoeken 
nodig zijn voor de beoogde 
graafwerkzaamheden. 

Door Bureau RAAP is een bureauonderzoek uitgevoerd en een 
archeologische verwachtings- en advieskaart opgesteld, waarin de 
bekende en onbekende archeologische vindplaatsen zijn 
opgenomen (zie 1.8.3 ‘Effecten in het gebied’ in het projectplan). 
De concrete adviezen en aanbevelingen m.b.t. de archeologische 
vindplaatsen zijn opgenomen in hoofdstuk 2 van het Archeologisch 
onderzoek. Voor de uitvoering van de maatregelen wordt een 
Programma van Eisen opgesteld t.b.v. de eventuele begeleiding 
van de werkzaamheden. Ter bescherming van de archeologische 
vindplaatsen worden de voornoemde adviezen en aanbevelingen 
hierin meegenomen, zie ook de archeologisch onderzoek 
rapportage in bijlage.  
 
Aanpassing in het projectplan 
In het definitieve projectplan zal een verwijzing worden opgenomen 
naar de bijlage waarin het Archeologisch onderzoek is opgenomen.  

1E De Groote Beerze is zeer 
visrijk (in aantal en diversiteit). 
Het verondiepen van de 
Groote Beerze gaat hier 
volgens de reclamant 
negatieve effecten op hebben. 
In hoeverre verdraagt dit plan 
zich met de zorgplicht die het 
waterschap heeft voor flora en 
fauna in de Groote Beerze? 

De uitvoering van de maatregelen is in overeenstemming met de 
Wet natuurbescherming en het beleid rondom het Natuurnetwerk 
Brabant. Tevens ziet het Waterschap er tijdens de uitvoering op toe 
dat er wordt gewerkt volgens de gestelde eisen uit de Natuurtoets 
en de eisen uit de gedragscode Wet natuurbescherming, Unie van 
Waterschappen (2019), en de algemene zorgplicht in het kader van 
de Wet natuurbescherming. 
 
Overeenkomstig in de Natuurtoets (zie bijlage) worden beschermde 
soorten alvorens de huidige beek wordt gedempt, afgevangen en in 
de nabijheid uitgezet. Ook vissen die niet zijn aangemerkt als 
beschermde soort in het kader van de Wet natuurbescherming, 
worden voor het dempen van de huidige beek afgevangen. 
 
Aanpassing in het projectplan 
In het definitieve projectplan wordt opgenomen dat ook de niet 
beschermde soorten worden afgevangen alvorens de huidige beek 
wordt gedempt. 

1F De voormelde punten met 
betrekking tot PFAS, 
archeologie, landbouw en de 
visstand maken dat het 
volgens reclamant omwille van 
de zorgvuldigheid en 
transparantie een goede zaak 
zou zijn geweest om vrijwillig 

Op basis van de beoordeling van de beoogde activiteiten aan de 
criteria uit Bijlage III van de m.e.r.-richtlijn (kenmerken, plaats en 
effect van de activiteit) is geconcludeerd dat het project niet leidt tot 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zodat er voor het 
project geen MER hoeft te worden opgesteld. 
Transparantie en zorgvuldigheid is bij het opstellen van het ontwerp 
projectplan een belangrijk uitgangspunt. Door het doorlopen van 
een visie-traject hetgeen geleid heeft tot de herijking van de visie 
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een MER uit te voeren voor dit 
project 

voor de Groote Beerze, de inloop- en informatiebijeenkomsten en 
de keukentafelgesprekken met grondeigenaren is getracht de 
transparantie en zorgvuldigheid invulling te geven. De herijkte visie 
is vastgesteld door het DB van het waterschap en de raden van de 
twee betrokken gemeenten. 

1G Met ondernemers dient eerst 
overeenstemming te zijn over 
technische compensatie (bv 
peilgestuurde drainage) en 
duidelijkheid over wat mogelijk 
is, alvorens het projectplan 
wordt vastgesteld. 

Het waterschap is nog in gesprek met een aantal grondeigenaren 
over de wijze waarop zij gecompenseerd kunnen worden voor 
nadelige gevolgen die zij naar verwachting zullen ondervinden als 
gevolg van de uitvoering van het projectplan. Afhankelijk van het 
voorziene nadeel en de uitkomst van de gesprekken met de 
betrokken grondeigenaren worden technische en/of financiële 
compenserende maatregelen en/of grondruil aangeboden. Ondanks 
dat het waterschap er naar streeft om eerst tot overeenstemming te 
komen met de betrokken grondeigenaren alvorens dat het 
projectplan vastgesteld, is deze volgorde niet noodzakelijk. Dit 
neemt ook niet weg dat het waterschap de belangen van de 
grondeigenaren zorgvuldig heeft geïnventariseerd en hiermee 
rekening houdt in de voorbereiding en uitvoering van het 
projectplan.  
In het definitieve projectplan worden de compenserende en/of 
mitigerende maatregelen opgenomen die zijn overeengekomen. 
Tevens zijn, zekerheidshalve ook de compenserende en/of 
mitigerende maatregelen die zijn aangeboden, maar waar nog geen 
overeenstemming over is, ook opgenomen. 
 
Belanghebbenden die van mening zijn te worden benadeeld als 
gevolg van de uitvoering projectplan kunnen het waterschap 
verzoeken om financiële compensatie op grond van 
nadeelcompensatie ex. artikel 7.14 Waterwet. Meer hierover is te 
lezen op de website: https://www.dommel.nl/nadeelcompensatie-
aanvragen 

1H Vanwege het voormelde punt 
1G kan de reclamant zich niet 
vinden in de tekst in de 
paragraaf ‘1.11 
Samenwerking’. 

Aanpassing in het projectplan 
In het definitieve projectplan zal de tekst waarin staat dat reclamant 
zich achter het huidige plan schaart, worden aangepast. 

1I Het is in het ontwerp lastig te 
beoordelen wat exact de 
effecten zijn voor de 
aanliggende 
landbouwpercelen. De kaartjes 
hierover zijn niet consequent; 
in sommige gevallen wordt de 
GHG getoond en in sommige 
situaties de GVG. Reclamant 
is van mening dat voor de 
beoordeling van de effecten op 
agrarische gebruik, in alle 
situaties de GVG zou moeten 
worden getoond omdat de 
voorjaarssituatie voor de 
landbouw het meest relevant 
is. 

In het projectplan (1.6.2 Effecten op de omgeving) is toegelicht dat 
per locatie afwisselend is gekozen voor de GHG- danwel de GVG-
situatie. De situatie met het meeste effect is weergeven. 
 
Indien de reclamant andere berekende grondwatersituaties wil 
bekijken, wordt verwezen naar de digitale kaartenviewer (link in 
dezelfde paragraaf van het online projectplan) die zowel qua 
inundatie, grondwaterstanden en doelrealisatie de modelresultaten 
laat zien. Tevens is de hydrologische rapportage analoog 
beschikbaar (als bijlage) bij de ter inzage gelegde documenten.  
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1J Het verleggen van de 
Neterselse loop is een 
maatregel die mogelijk tot 
effecten in het omliggende 
gebied leidt. Hierover is in het 
ontwerp echter niets 
geschreven. 

Het herstel van de historische Neterselse Loop, het meest 
noordelijke deel van de Neterselse Loop voordat deze in de Beerze 
stroomt, is in 2018 verwerkt en uitgevoerd in het (deel)projectplan 
Herstel oude Neterselse Loop.  
 
De demping van het noordelijke deel van de huidige Neterselse 
Loop ten oosten van de Fons van de Heijdenstraat is opgenomen in 
dit projectplan onder maatregel 8 (dempen BZ42). De effecten 
hiervan zijn ook berekend en meegenomen dit projectplan.  
 
Het verleggen van de Neterselse Loop is echter geen onderdeel 
van het Project herinrichting beekdal Groote Beerze, traject 1, maar 
valt onder het project Natte Natuurparel De Utrecht. Hiervoor zijn 
meerdere werksessies gehouden met aanliggende grondeigenaren 
en de hydrologische effecten van dit nieuwe tracé worden 
opgenomen in het projectplan waterwet van NNP De Utrecht. De 
effecten van het gedeelte Neterselse Loop ten westen van de Fons 
van de Heijdenstraat zijn als autonome ontwikkeling meegenomen 
in de hydrologische effectberekeningen voor de Groote Beerze.  

1K Volgens de reclamant zijn op 
dit moment nog niet alle 
effecten bekend omdat nog 
niet overal bekend is hoe de 
werken en werkzaamheden 
worden uitgevoerd. Als 
voorbeelden noemt de 
reclamant het verondiepen en 
laten verlanden van 
watergangen waarvan is 
aangegeven dat in de 
uitvoeringsfase duidelijk wordt 
hoe men dit gaat doen. 
Hetzelfde geldt voor de 
afwatering van de 
blauwgraslanden, waarvan de 
effecten niet beoordeeld 
kunnen worden. 

Voor het bepalen van de effecten is uitgegaan van het worst-case 
scenario waarmee het grootste effect inzichtelijk is gemaakt. 
Wanneer tijdens de uitvoering wordt besloten bepaalde 
watergangen te laten verlanden (in plaats van verondiepen) dan 
zullen de effecten op de omgeving in de eerste jaren afnemen t.o.v. 
de modeluitkomsten. Wanneer de watergangen na enkele jaren zijn 
verland, dan staat dit gelijk aan het resultaat van de verondiepte 
watergangen.  
Met betrekking tot de blauwgraslanden is een aantal maatregelen 
opgenomen die mogelijk een positieve bijdrage leveren aan de 
afwatering van de blauwgraslanden. Ook ten aanzien van deze 
maateregel zijn de worst-case effecten inzichtelijk gemaakt. 
 

1L Reclamant vraagt om het 
huidige ontwerp niet in deze 
vorm vast te stellen en eerst 
duidelijkheid te schetsen over 
de voormelde punten. 

Bij de voorbereiding van het ontwerp projectplan is zorgvuldig 
rekening gehouden met alle door reclamant aangehaalde 
ruimtelijke relevante aspecten en de bij het plan betrokken 
belangen. Ook zijn de mogelijk nadelige gevolgen die kunnen 
ontstaan door uitvoering van de maatregelen onderzocht en worden 
er –waar mogelijk en nodig- voorzieningen getroffen om die 
gevolgen te voorkomen of te beperken (mitigatie en/of 
compensatie). Voor onvoorzien nadeel bestaat er voorts altijd de 
mogelijkheid om een verzoek om nadeelcompensatie in te dienen 
ex. artikel 7.14 Waterwet.  
Verder worden de in deze Nota beschreven aanvullingen en 
wijzigingen op het ontwerp projectplan opgenomen in het definitieve 
projectplan.  
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Num-
mer: 

Samenvatting zienswijze Reactie  

2A  Reclamant is van mening dat 
binnen dit proces gezamenlijk 
met de streek moet worden 
gewerkt aan een herijking van 
de visie 

De herijking van de visie voor de Groote Beerze is opgesteld met 
partijen uit de streek. Door middel van een drietal gebiedssessies 
hebben deze partijen bijgedragen aan de herijking van de visie voor 
de Groote Beerze. De herijkte visie is vastgesteld door het DB van 
het waterschap en de raden van de twee betrokken gemeenten.  

2B Reclamant is van mening dat 
het plan onevenredige 
gevolgen heeft voor de 
ontwatering van de grond rond 
de stallen van de reclamant 
waardoor schade zal optreden 
aan de stallen en mestputten 
(milieuschade). 

De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) zal aan de 
zuidelijke rand van het betreffende perceel ongeveer 10 cm stijgen. 
Deze stijging ebt langzaam richting het noorden weg. Onder de 
stallen zal de grondwaterstijging volgens berekeningen nog 3 - 4 
cm bedragen.  
Op basis van de data uit omliggende peilbuizen en de nul-meting 
van de peilbuis geplaatst op de zuidwest hoek van de stal; 
Bla_3056_01 (geplaatst begin 2019), kan worden gesteld dat de 
beschikbare metingen representatief zijn voor je jaarlijkse 
grondwaterstanden op het perceel. Hieruit kan geconcludeerd 
worden dat de jaarlijkse schommeling van het grondwater vele 
malen groter zijn dan de effecten (3 – 4 cm) die het project met zich 
meebrengt.  
De betrokkene staat geen verder onderzoek toe aan zijn stallen en 
geeft aan geen vertrouwen te hebben in de resultaten van een 
eventueel onderzoek.  
Omdat de grondwaterschommeling groter is dan de verwachtte 
invloed door uitvoering van het de beoogde maatregelen, wordt 
geconcludeerd dat er geen negatieve effecten te verwachten zijn 
voor de stal.  

2C Reclamant is van mening dat 
er deugdelijke afspraken 
gemaakt moeten worden 
aangaande mitigerende 
maatregelen of financiële 
compensatie. 
 

In het gesprek op 1 oktober 2019 is door reclamant aangegeven 
geen toestemming te geven om onderzoek naar invloed en/of 
oplossingen te laten plaatsvinden op zijn perceel. Hierdoor was het 
niet mogelijk om een beoogde technische maatregel verder uit 
werken en ter compensatie voor te stellen. In de brief van 6 
november 2019 heeft het waterschap een voorstel voor financieel 
en technische compensatie gedaan, waarin de reclamant zich niet 
kon vinden.  

2D Reclamant is van mening dat 
in het projectplan een 
nulmeting moet worden 
opgenomen, zodat t.z.t. 
eventuele schade als gevolg 
van de uitvoering van het 
projectplan kan worden 
vastgesteld. 
 

Bij het opstellen van het plan is de huidige hydrologische situatie 
altijd als uitgangspunt genomen voor de te verwachte hydrologische 
effecten, deze is ook op de digitale kaart te zien. 
Begin 2019 is er een peilbuis geplaatst op de zuidwest hoek van de 
stal (Bla_3056_01). Daarmee worden continue digitale 
grondwaterstanden gemeten. Ook in de nabijheid van de percelen 
van reclamant staan 3 peilbuizen met meetgegevens van een 
langere periode. Met deze meetpunten kunnen de effecten die op 
treden als gevolg van beekherstel, ten opzichte van de huidige 
situatie, voldoende in beeld worden gebracht.  
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Num-
mer: 

Samenvatting zienswijze Reactie  

3A Reclamant geeft aan dat in het 
ontwerpprojectplan geen 
concrete, berekende 
maatregelen staan om 
verwachte waterschade te 
compenseren / mitigeren. 

Alle percelen waar effecten zijn te verwachten zijn opgenomen in 
het ontwerp projectplan. Tevens is aangegeven dat tussen het 
ontwerp en definitief projectplan, met de grondeigenaren afspraken 
worden gemaakt over hoe de effecten te compenseren. Op 19 
september 2019 heeft overleg plaats gevonden met reclamant. In 
dit gesprek is aangegeven dat alvorens een technische maatregel 
te adviseren er eerst onderzoek dient plaats te vinden naar mogelijk 
technische maatregelen om de effecten van het beekherstel te 
compenseren. Dit onderzoek is inmiddels uitgevoerd door een 
extern bureau en afgerond. De resultaten zijn met reclamant 
besproken op 22 november 2019. In overleg is de voorkeur 
uitgesproken dat, in plaats van een technische maatregel toe te 
passen, er gezocht gaat worden naar vervangende grond voor het 
natte deel van de percelen.  

3B Reclamant stelt dat uit hoofde 
van contractuele verplichtingen 
de provincie Noord Brabant/ 
het waterschap gehouden is 
tot het treffen van maatregelen 
om mogelijke wateroverlast te 
voorkomen. Hiervoor verwijst 
reclamant naar art 14.1 van de 
overeenkomst.  

In de overeenkomst met de Provincie is opgenomen dat ophoging 
noodzakelijk is om de huidige agrarische exploitatiemogelijkheden 
te behouden. De effecten van het hogere grondwaterpeil wordt 
hierdoor gecompenseerd. Provincie cq waterschap stellen ca 5000 
m3 grond beschikbaar en de kosten voor het aanbrengen worden 
vergoed.  
Uit het eerder genoemde onderzoek is gebleken dat ophogen niet 
bijdraagt aan het in stand houden van de huidige agrarische 
exploitatiemogelijkheden. In overleg is afgesproken op zoek te gaan 
naar vervangende grond. (Verder zie antwoord 3A.) 

3C Reclamant stelt vast dat er nog 
geen toereikend vervolg 
overleg heeft plaatsgevonden 
waar een passende oplossing 
wordt geboden voor voorziene 
wateroverlast als gevolg van 
de te nemen maatregelen.  

Zie de reactie op 3A en 3B. 

 
  



12 

 

Num-
mer: 

Samenvatting zienswijzen Reactie  

4A + 
5A 

Een tweetal reclamanten geeft 
te kennen moeite te hebben 
met het feit dat in de herstelde 
Groote Beerze naar 
verwachting kleinere aantallen 
vissen zullen zitten die voor 
sportvissers interessant zijn.  
Het gaat dan specifiek om 
snoeken, brasem, zeelt, voorn 
en karpers.  

Als gevolg van de aanpassing, voornamelijk versmallen en 
verondiepen van het profiel van de Groote Beerze zullen naar 
verwachting een kleiner aantal van de door reclamant aangehaalde 
vissoorten in de nieuwe beek aanwezig zijn, maar ze zullen er nog 
wel voorkomen. Daarnaast zullen er naar verwachting meer 
verschillende soorten bijkomen waarop ook gevist mag worden.  

4B Reclamant stelt voor om in het 
projectgebied een nieuwe 
visvijver aan te leggen als 
compensatie voor dit mogelijke 
verlies. De daarbij vrij 
komende grond kan gebruikt 
worden voor het dempen van 
de huidige Beerze. 

Op zichzelf is dit een aardig idee en het wordt gewaardeerd dat de 
reclamant zo pragmatisch meedenkt. De locatie die reclamant 
voorstelt ligt in het Natuur Netwerk Brabant (NNB) en heeft de 
doelstelling kruiden en faunarijk grasland met zeer hoge 
cultuurhistorische waarden. De inrichting hiervan sluit niet aan bij 
de door de reclamant voorgestelde visplas. Vanwege de hoge 
cultuurhistorische waarde is een andere inrichting ook niet zomaar 
elders te compenseren. Het aanleggen van een dergelijk visplas is 
overigens niet eerder benoemd in bijvoorbeeld het traject van 
herijking van de visie voor de Groote Beerze. 
Ook zijn in de omgeving zijn al voldoende alternatieve visplassen 
aanwezig. Zo liggen er in een straal van 6 kilometer rond Casteren 
zeker 5 visvijvers die als een goed alternatief kunnen worden 
gezien. 
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3. Ambtshalve wijzigingen 
 

Er zijn 11 ambtshalve wijzigingen, weergegeven op onderstaande kaart en in de tabellen. Ter 
verduidelijking is onderscheid gemaakt in wijzigingen naar aanleiding van zienswijzen, mitigerende 
maatregelen en losse ambtshalve wijzigingen.  

Wijziging 1, 2 en 3 zijn tekstuele wijzigingen in het definitieve projectplan, deze zijn niet 
weergegeven op de kaart.  
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3.1  Wijzigingen als gevolg van aanpassingen n.a.v. zienswijzen 

Nr.  Zienswijze Wijziging 
1 1D In het definitieve projectplan zal een verwijzing worden opgenomen naar de 

bijlage waarin het Archeologisch onderzoek.  
2 1E In het definitieve projectplan is opgenomen dat ook de niet beschermde 

soorten in het kader van de Wet natuurbescherming worden afgevangen 
alvorens de huidige beek wordt gedempt 

3 1H De tekst waarin staat benoemt dat de ZLTO zich achter het huidige plan 
schaart wordt aangepast naar: Het ontwerp is in samenwerking met de gemeente Bladel, 
gemeente Oirschot, Brabants Landschap, provincie Noord-Brabant, ZLTO en particuliere 
grondeigenaren tot stand gekomen. 

 
3.2  Wijzigingen als gevolg van mitigerende maatregelen  

Nr.  Maatregel Doel Maatregel Activiteit Water- 
staats
werk 

4 Aanleg peilgestuurde drainage 
perceel BDL01 L 194  

Tegengaan negatieve 
effect (verlaging) 
grondwaterstand door 
inrichtingsmaatregel 

Aanleg 
peilgestuurde 
drainage 

ja 

5 Egaliseren van HGL04 K 1 en 
HGL04 K 594 met peilgestuurde 
drainage als terugvaloptie. 

Tegengaan negatieve 
effect (verlaging) 
grondwaterstand door 
inrichtingsmaatregel 

Egaliseren / 
peilgestuurde 
drainage 

ja 

6 Ophogen percelen MDB03 H 312 
en MDB03 H 814.  

 

Tegengaan negatieve 
effect (verlaging) 
grondwaterstand door 
inrichtingsmaatregel 

Ophogen 
perceel 

ja 

7 Ophogen perceel HGL04 K 5. 
 

Tegengaan negatieve 
effect (verlaging) 
grondwaterstand door 
inrichtingsmaatregel 

Ophogen 
perceel 

ja 

8 Aanbrengen onderbemaling en 
ophogen daar waar nodig op 
perceel HGL04 K0601. 

 

Tegengaan negatieve 
effect (verlaging) 
grondwaterstand door 
inrichtingsmaatregel 

Aanbrengen 
onderbemaling 
en lokaal 
ophogen 
perceel 

ja 

 
3.3 Wijzigingen als gevolg van aanpassingen ambtshalve wijzigingen 

Nr.  Maatregel Doel Maatregel Activiteit Water- 
staats
werk 

9 Duiker in de BZ37 opnemen (800 
mm) en de omleiding door het 
hoogveenbos laten vervallen 

Tegengaan verdroging 
hoogveenbossen 

Plaatsen duiker 
van ca 210 
meter lengte 

Ja 

10 Perceel HGL04 K0601 ophogen 
voor het lage deel uit het plan 
halen. Wel lokaal wat ophogen 
buiten de natte, lage zone. 

n.v.t. Geen Nee 

11 Streefpeil van stuw in de BZ33 
opnemen, 3 a 4 cm lager dan in 
concept PPWW weergegeven.  
 

Tegengaan te hoge 
grondwaterstand op 
perceel BDL01L659 

Verlagen 
stuwpijl stuw in 
BZ35 met 3 a 4 
cm.  

Ja 

 


