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Onderwerp 

m.e.r-beoordelingsbesluit projectplannen Kleine Beerze, ‘Herinrichting  
Kleine Beerze Traject Dorp aan de Beek’ en ‘Herinrichting Kleine Beerze Traject 
Spekdonken, Molenbroek en Hoogeind’. 
 

Ons kenmerk 

C2268419/4752314  

  

 

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 85/337/EEG 

(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 
project “beekherstel Kleine Beerze”, hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de 
Waterwet van toepassing te verklaren. Voor dit project twee projectplannen 
worden vastgesteld, namelijk ‘Herinrichting Kleine Beerze Traject Dorp aan de 
Beek’ en ‘Herinrichting Kleine Beerze Traject Spekdonken, Molenbroek en 
Hoogeind’. Deze projectplannen gelet op het GS besluit van 4 juli 2019 de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten behoeven. 
 
De projectplannen onder andere voorzien in de aanleg of wijziging van 
waterstaatswerken, te weten: 
 
Aanbrengen kades 
Verwijderen kades 
Verwijderen perceelsdrainage 
Aanbrengen peilgestuurde drainage  
Verwijderen stenen drempel 
Verruimen watergangen 
Verleggen watergang 
Dempen watergangen 
Aanleggen watergangen 
Opschonen watergangen 
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Verondiepen watergangen 
Afdammen watergangen 
Verwijderen duikers 
Aanbrengen duikers 
Afgraven maaiveld 
Ophogen maaiveld  
Aanbrengen faunapassages 
Aanleg poelen  
Aanbrengen knijpconstructies tbv droogte  
Aanbrengen duikers 
Vervangen duikers 
Verwijderen stuwen 
Aanleg stuwen 
Plaatsen pomp 
Aanleg hoogwatergeul 
Toepassen tijdelijke bemaling voor omkeren sifon 
Omkeren sifon Omleidingskanaal Groote Beerze – Kleine Beerze 
 
Voor de voornoemde projectplannen meerdere activiteiten uit het Besluit m.e.r. 
relevant zijn, te weten:  
 De aanleg, wijziging of uitbreiding inzake kanalisering of beperking van 

overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken 
(categorie D 3.2);  

 De aanleg, wijziging of uitbreiding van werken voor het onttrekken of 
kunstmatig aanvullen van grondwater (categorie D 15.2); 

 De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stuwdam of andere installatie 
voor het stuwen of voor lange termijn opslaan van water (categorie D 
15.3); 

 De ontginning dan wel wijziging of uitbreiding van de ontginning van 
steengroeven of dagbouwmijnen, met inbegrip van de winning van 
oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem (categorie D 16.1). 

 
Voor de activiteiten in deze projectplannen Waterwet, op grond van de Wet 
milieubeheer en het Besluit m.e.r., twee m.e.r.-beoordelingsnotities (d.d. 30 mei 
2018 en d.d. 10 augustus 2020) zijn 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 ‘Aanmeldnotitie MER Beekherstel Kleine 
Beerze, kenmerk BD6234_T&P_R_1805291730 d.d. 30 mei 2018’ (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 het volgende is vastgesteld:   
 
 De voorbereiding en uitvoering van de maatregelen heeft geen bijzondere 

kenmerken: de omvang van het project is relatief klein, van verontreiniging 
(naar lucht, water en bodem) is geen sprake. Negatieve ecologische 
effecten zijn niet te verwachten. 

 Er is geen risico van ongevallen door toepassing van gevaarlijke stoffen, de 
technologie is bekend, veelvuldig toegepast en betrouwbaar. 
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 De geplande maatregelen vinden plaats aangrenzend aan Natura2000-
gebied en vallen deels binnen Natuurnetwerk Brabant (NNB). Ten aanzien 
van beschermde planten- en diersoorten onder de Wet Natuurbescherming 
is het mogelijk dat er relatief beperkte negatieve effecten optreden op 
grondgebonden zoogdieren, vissen en broedvogels door de uitvoer van dit 
project. De lokale populatie vleermuizen ondervindt geen hinder van het 
kappen van 14 bomen. Door het treffen van mitigerende maatregelen 
conform de gedragscode van de waterschappen en aantoonbaar -dat wil 
zeggen met behulp van een ecologisch werkprotocol en gebruikmakend 
van ecologische begeleiding- volgens deze gedragscode te werken zijn 
negatieve effecten op overige beschermde soorten te voorkomen en is 
overtreding van verbodsbepalingen uitgesloten. 

 Tijdens de uitvoering van de aanlegwerkzaamheden zijn er mogelijk 
nadelige milieugevolgen voor onderscheiden gevoelige gebieden. Deze 
gevolgen zijn tijdelijk en worden gemitigeerd. 

 Er is geen cumulatie van milieueffecten aan de orde.  
 
Uit de aanvullende m.e.r.-beoordelingsnotitie ‘Oplegnotitie t.b.v. aanmeldnotitie 
m.e.r. Kleine Beerze, kenmerk BD6234_TP_NT_2008101305 d.d. 10 
augustus 2020’ (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 het volgende is vastgesteld:   
 
 

 Ten opzichte van de conclusie uit de aanmeldnotitie MER wordt gesteld 
dat door het vervallen van technische compenserende maatregelen 
minder ingrijpende effecten aan de orde zijn. De omvang van het 
project neemt niet toe. Er zijn positieve ecologische effecten. 

 De activiteiten vinden plaats binnen hetzelfde projectgebied. De 
conclusie blijft hiermee ook ongewijzigd ten opzichte van de 
aanmeldnotitie MER. 

 Overeenkomend met de conclusie uit de aanmeldnotitie MER zijn 
mogelijke nadelige milieueffecten tijdelijk en worden ze gemitigeerd. 

 Er is geen cumulatie van milieueffecten aan de orde. 
 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. 
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Op basis hiervan geconcludeerd kan worden dat de realisatie, het gebruik en 
de potentiële negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten in de 
projectplannen 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.-beoordelingen zorgvuldig. 
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Besluiten 

 

Dat voor de projectplannen ‘Herinrichting Kleine Beerze Traject Dorp aan de 
Beek’ en ‘Herinrichting Kleine Beerze Traject Spekdonken, Molenbroek en 
Hoogeind’ geen milieueffectenrapportage (MER) behoeft te worden opgesteld. 

 

’s-Hertogenbosch, 2 september 2020 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

ing. H.J. van Herk, 

programmamanager Natuur  

(ogv Mandaat lijst onder A.12.8) 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal 

ondertekend. 

 

 

 

 

 


