
  
 

 
 
 
 
Besluit tot vaststellen projectplan Herinrichting Tongelreep fase 2  
 
Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel, 
 
gelet op voorstel Z64775 / B1724  d.d. 20 april 2021; 
 
gelet op artikel 5.4. Waterwet jo. artikel 56 Waterschapswet, de Inspraakverordening 
Waterschap De Dommel 2010, afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de Crisis- 
en herstelwet;  
 
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; 
 
mede gelet op de ingediende zienswijzen en ambtshalve wijzigingen; 
 
heeft het volgende besloten: 
 
over te gaan tot vaststelling van de Nota van Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen 
(inhoudende wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen en ambtshalve wijzigingen) en 
het projectplan 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 traject 3, dempen huidige waterloop, 
vastleggen en versmallen meanders met hout, aanbrengen tijdelijke zandvang (AW1) 

 Verondiepen en versmallen huidige loop op diverse trajecten, onder andere door 
zandsuppletie en houtpakketten inclusief aanleg tijdelijke zandvanger.(AW2) 

 Aanbrengen obstakelvrije zones (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. (AW7)  

 

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 plan 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_2104070953 d.d. 7 april 2021 en als zodanig in de bij dit projectplan 
behorende gewaarmerkte bijlagen. 
 
Aldus vastgesteld op 20 april 2021, 
 
het dagelijks bestuur, 
 
 

     
 

E. de Ridder      A.G. Dekker 
watergraaf      secretaris 
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Bij brief van 20 april 2021, verzonden 21 april 2021, heeft u Gedeputeerde 

Staten verzocht goedkeuring te verlenen, ex artikel 5.7, eerste lid, van de 

Waterwet, aan het projectplan “Herinrichting Tongelreep fase 2” zoals dat door 

uw bestuur op 20 april 2021 is vastgesteld. 

 

Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij het volgende overwogen. 

 

Natuurherstelmaatregelen 

 

In het projectplan zijn inrichtingsmaatregelen opgenomen die tot doel hebben 

om de grondwaterstanden in de omgeving van de Tongelreep te verhogen. Het 

gebied van de Tongelreep is onderdeel van een groter gebied, genaamd het 

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, dat bij besluit van 4 juli 2013 door 

de Staatssecretaris van Economische Zaken op grond van de habitat- en 

vogelrichtlijn als habitatrichtlijn- en vogelrichtlijngebied (tezamen: Natura 2000-

gebied) is aangewezen. 

 

De in het gebied de Tongelreep voorkomende kwalificerende habitattypen, die 

reden zijn geweest om dat gebied als Natura 2000-gebied aan te wijzen, zijn 

onder andere de vochtige alluviale bossen, hoogveenbossen en vochtige heide. 

De kwaliteit hiervan gaat achteruit onder meer door de verdroging. In het door 

Gedeputeerde Staten op 31 oktober 2017 voor het Leenderbos, Groote Heide 

& De Plateaux vastgestelde Natura 2000-beheerplan, bedoeld in artikel 2.3 van 

de Wet natuurbescherming, staan de maatregelen die noodzakelijk en zelfs 

cruciaal zijn voor het herstel van deze habitattypen.  
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De maatregelen in het projectplan betreffen onder meer het verhogen van de 

bodem van de Tongelreep, het opnieuw laten hermeanderen van de 

Tongelreep, het dempen, afdammen en verondiepen van diverse watergangen 

en greppels, het verwijderen van drainage, het afgraven van de voedselrijke 

bovengrond en het aanleggen en aanpassen van diverse waterbouwkundige 

constructies. 

 

De maatregelen die nu in het ter goedkeuring voorliggende projectplan zijn 

opgenomen, vallen samen met de maatregelen die in het N2000-beheerplan 

staan beschreven. Het streven was deze maatregelen uiterlijk 1 juli 2021 

gerealiseerd te hebben. Deze datum wordt weliswaar niet gehaald, maar het is 

van belang dat de maatregelen zo spoedig mogelijk worden gerealiseerd. Met 

de maatregelen is beoogd om tevens te voldoen aan de verplichtingen op grond 

van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het Natuurnetwerk Brabant (NNB) te 

realiseren. 

De in het projectplan opgenomen maatregelen zijn aan te merken als 

instandhoudingsmaatregelen en passende maatregelen als bedoeld in artikel 6, 

eerste en tweede lid, van de Habitatrichtlijn (richtlijn 92/43 EEG van de Raad 

van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de 

wilde flora en fauna) en artikel 4, eerst en tweede lid, van de Vogelrichtlijn 

(richtlijn 79/409 EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de 

vogelstand). Deze bepalingen zijn met artikel 2.2, eerste en tweede lid, van de 

Wet natuurbescherming in het Nederlands recht omgezet. 

 

Gedeputeerde Staten zijn ingevolge artikel 2.2, eerste en tweede lid, van de 

Wet natuurbescherming verantwoordelijk voor de uitvoering van deze 

maatregelen en hebben daarmee ook belang bij de tijdige uitvoering van de 

betreffende maatregelen. De provincie en het waterschap hebben in een 

bestuursovereenkomst afgesproken zich gezamenlijk te zullen inzetten om de 

maatregelen uit het Natura 2000- beheerplan uiterlijk op 1 juli 2021 uitgevoerd 

te hebben. Aangezien de voor de uitvoering van het projectplan benodigde 

gronden nog niet allemaal beschikbaar zijn, wordt deze datum niet gehaald. 

 

Projectprocedure 

 

De in het projectplan opgenomen maatregelen hebben grotendeels betrekking 

op het watersysteem. Dat betekent dat de maatregelen, om ze te kunnen 

uitvoeren, in een projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet dienen 

te worden opgenomen. Het thans ter goedkeuring voorliggende projectplan 

voor het gebied De Tongelreep kan in zoverre worden gezien als besluit dat 

noodzakelijk is om de voor dat gebied gewenste instandhoudingsmaatregelen 

daadwerkelijk te kunnen uitvoeren. 

Gedeputeerde Staten hebben, naar aanleiding van een daartoe strekkend 

verzoek van het waterschap, op 21 juni 2018 besloten de projectprocedure, 

bedoeld in hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet op de voorbereiding 

van dit projectplan van toepassing te verklaren.  
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De bedoeling daarvan is om de besluitvorming te bespoedigen zodat de 

maatregelen uiterlijk op 1 juli 2021, dan wel zo spoedig mogelijk daarna, zijn 

uitgevoerd. 

 

Het ontwerp-projectplan inclusief milieueffectrapport (MER) heeft, 

overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, ter inzage 

gelegen. Gedurende deze termijn kon door eenieder een zienswijze worden 

ingediend. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 6 zienswijzen 

ontvangen. Het dagelijks bestuur heeft in de Nota van zienswijzen de 

ingekomen zienswijzen van een reactie voorzien. De ingekomen reacties en 

ambtshalve voorstellen hebben het dagelijks bestuur van het waterschap 

aanleiding gegeven het projectplan op een drietal onderdelen inhoudelijk te 

wijzigen. Daarnaast is in het projectplan een aantal tekstuele wijzigingen 

doorgevoerd. Het dagelijks bestuur heeft het projectplan op 20 april 2021 

vastgesteld. 

 

Goedkeuring 

 

Gelet op artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet dient een projectplan, dat met 

toepassing van de projectprocedure is voorbereid, door Gedeputeerde Staten te 

worden goedgekeurd. Artikel 5.7 bepaalt verder dat de goedkeuring slechts kan 

worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 

Gedeputeerde Staten zijn van mening dat het ter goedkeuring aangeboden 

projectplan voldoet aan de eisen die artikel 5.4 van de Waterwet daaraan stelt 

en overigens niet strijdig is met het recht of het algemeen belang. Naar het 

oordeel van Gedeputeerde Staten bestaat er in dat opzicht geen aanleiding om 

aan het projectplan goedkeuring te onthouden.  

Als toelichting hierbij het volgende. De rechtsplicht (opgave) om maatregelen te 

treffen in het gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, met als doel de 

kwaliteit van onder andere de vochtige alluviale bossen, hoogveenbossen en 

vochtige heide te verbeteren, vloeit voort uit de voornoemde Europese richtlijn, 

bezien in samenhang met de Wet natuurbescherming en de voor het gebied 

vastgestelde het Natura 2000- beheerplan. Dat betekent dat er met de tijdige 

uitvoering van de maatregelen een zwaarwegend maatschappelijk belang is 

gemoeid. 

Deze urgente noodzaak om uiterlijk op 1 juli 2021, dan wel zo spoedig 

mogelijk daarna, de betreffende maatregelen gerealiseerd te hebben, is voor de 

provincie en het waterschap bij al hun afwegingen, die ze samen en in overleg 

hebben gemaakt, steeds leidend geweest. Daarnaast zijn ook steeds de 

belangen van derden, die door de maatregelen schade kunnen of zullen lijden, 

in acht genomen. In de Nota van zienswijzen zijn de ingekomen zienswijzen 

voldoende gemotiveerd weerlegd. Ook hierover hebben de provincie en het 

waterschap in lijn met de voornoemde bestuursovereenkomst voortdurend met 

elkaar overleg gevoerd en afstemming gezocht. 
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In deze context bezien, komt het verzoek van het waterschap van 20 april 2021 

aan Gedeputeerde Staten om het door haar vastgestelde projectplan goed te 

keuren, noch de inhoud van dat plan zelf, als een verrassing, integendeel. Door 

de manier waarop waterschap en provincie samen het projectplan hebben 

voorbereid, beschikt de provincie over alle informatie en gegevens die 

Gedeputeerde Staten in staat stellen om het projectplan goed te keuren.  

 

Hierna wordt toegelicht hoe de bij de totstandkoming van het projectplan 

betrokken belangen tegen elkaar zijn afgewogen.   

 

Gebieds- en soortenbescherming (vergunning/ontheffing) 

 

Ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de Wet natuurbescherming (hierna: Wnb) 

is het verboden zonder vergunning van Gedeputeerde Staten projecten te 

realiseren of andere handelingen te verrichten die, gelet op de 

instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied, de kwaliteit van 

de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dit gebied kunnen 

verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten 

waarvoor dat gebied is aangewezen. Voor de uitvoering van Natura 2000-

instandhoudingsmaatregelen geldt echter op grond van artikel 2.9, eerste lid, 

Wnb een vrijstelling van de vergunningplicht. 

 

Ingevolge de artikelen 3.5 en 3.6, tweede lid, Wnb is het, kort samengevat, 

verboden dieren, planten en vogels of hun leefgebied te vernielen of te 

verstoren. Hiervoor kunnen Gedeputeerde Staten een ontheffing verlenen waar 

voorwaarden en voorschriften aan verbonden kunnen worden. 

Artikel 3.8, zevende lid, Wnb bepaalt echter dat een dergelijke ontheffingsplicht 

niet geldt als het gaat om de uitvoering van maatregelen die gericht zijn op de 

instandhouding van de habitats en habitats van soorten van een Natura 2000-

gebied. De maatregelen in het ter goedkeuring voorliggende projectplan 

betreffen dergelijke maatregelen.  

Het waterschap heeft verklaard bij de uitvoering van de werkzaamheden alle 

maatregelen en voorzieningen te treffen om de dieren, vogels en planten in het 

gebied en hun leefgebied maximaal te ontzien. Het waterschap heeft daarnaast 

bevestigd dat er een ecologisch werkprotocol opgesteld zal worden en dat er 

bij de uitvoering van de werkzaamheden overeenkomstig dat protocol gewerkt 

dient te worden. 

 

Ontgronding (melding) 

 

Voor zover de maatregelen in het ter goedkeuring voorliggende projectplan als 

een ontgronding in de zin van paragraaf 2.3.2. van de Interim 

omgevingsverordening Noord-Brabant zijn aan te merken - hetgeen onder meer 

met het afgraven van de voedselrijke bovengrond en het opnieuw graven van 

de hermeanderende Tongelreep het geval is - geldt op grond van artikel 2.33, 

onder b, van die verordening dat daarvoor geen ontgrondingsvergunning is 
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vereist. In voornoemd artikel is namelijk bepaald dat er geen vergunning is 

vereist, maar dat met een melding kan worden volstaan, voor 

natuurontwikkelingsprojecten die in overeenstemming zijn met de vigerende 

gebiedsanalyse PAS of, bij gebreke van een ter plaatse geldende 

gebiedsanalyse, het vigerend natuurbeheerplan op het moment van de melding. 

Verder bepaalt dit artikel dat de betreffende projecten opgenomen dienen te zijn 

in een plan waarin de betrokken belangen bij de ontgronding zijn afgewogen 

en dat is voorbereid met toepassing van afdeling 3.4 van de Algemene wet 

bestuursrecht. 

Het ter goedkeuring voorliggende projectplan is met toepassing van afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht voorbereid. Het belang dat met het 

grondverzet is gemoeid, is in dat plan afgewogen tegen het belang van de 

aanwezige landschappelijke-, aardkundige-, cultuurhistorische- en 

archeologische waarden. Deze waarden zijn ook betrokken bij het 

milieueffectrapport dat ten behoeve van het project is opgesteld. Uit het 

voorgaande volgt naar de mening van Gedeputeerde Staten dat met een 

melding kan worden volstaan. Deze zal ruim vóór de uitvoering van de 

werkzaamheden worden gedaan. 

 

Aanlegvergunning 

 

Gelet op artikel 5.10 van de Waterwet is voor de uit te voeren werken geen 

aanlegvergunning vereist. De planologische aanvaardbaarheid van het 

projectplan is in de goedkeuring van het projectplan betrokken. 

 

Belangen van derden (schadeloosstelling) 

 

Voor de uitvoering van het projectplan is verwerving van een aantal percelen 

noodzakelijk. Voor het geval deze gronden niet langs minnelijke weg 

beschikbaar komen, is een provinciaal inpassingsplan opgesteld zodat een 

onteigeningsprocedure gestart kan worden. 

Als gevolg van de vernattingsmaatregelen is geconstateerd dat enkele 

particuliere percelen ongewenste effecten kunnen ondervinden, wat tot schade 

zou kunnen leiden. Voor deze percelen zijn met de eigenaren afspraken 

gemaakt over technische (mitigerende) maatregelen, zelfrealisatie en/of 

grondruil. 

Indien een belanghebbende ten gevolge van het projectplan toch schade lijdt of 

zal lijden, die redelijkerwijs niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven 

en ten aanzien waarvan de vergoeding niet of niet voldoende anderszins is 

verzekerd, kan op grond van de Verordening nadeelcompensatie Waterschap 

De Dommel een verzoek om nadeelcompensatie worden ingediend. 
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BESLUIT 

 

Gedeputeerde Staten keuren het projectplan “Herinrichting Tongelreep fase 2”, 

vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap De Dommel bij besluit van 

20 april 2021, goed. 

 

 

’s-Hertogenbosch, 26 mei 2021 

 

 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 

namens deze, 

 
 

K.F. Witteveen, 

projectleider Herstel Natura 2000-gebieden 

 

In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 
 

Beroep instellen 

 

Tegen het goedkeuringsbesluit en het projectplan kan beroep worden ingesteld. 

Indien men beroep wenst in te stellen tegen het projectplan Waterwet, dan dient 

tevens beroep te worden ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit. 

Na bekendmaking liggen het goedkeuringsbesluit, het projectplan en de daarop 

betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage. Gedurende 

deze termijn kan beroep worden ingesteld in eerste en enige instantie bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 

in Den Haag. Het beroepschrift moet naam en adres bevatten van degene die 

beroep instelt, vermelden tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de 

gronden vermelden waarop het beroep berust. Ook dient het beroepschrift 

ondertekend en gedagtekend te zijn. Daarnaast dient een kopie van het besluit 

waartegen beroep wordt ingesteld te worden bijgevoegd. Voor het indienen van 

een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het niet 

mogelijk om hoger beroep in te stellen. 

 

Crisis- en herstelwet 

 

Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat in het 

beroepschrift moet worden aangeven welke beroepsgronden tegen het besluit 

worden aangevoerd. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen 

nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Het instellen van pro forma 
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beroep is niet mogelijk. Verzocht wordt in het beroepschrift te vermelden dat de 

Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

 

Verzoek om voorlopige voorziening 

 

Op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht schorst het 

beroep de werking van dit projectplan niet. Indien men van oordeel is dat dit 

plan geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst, kan hiertoe een verzoek tot 

het treffen van voorlopige voorziening worden gericht aan de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Voorwaarde voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is 

van een spoedeisend belang. Voor het treffen van een voorlopige voorziening is 

eveneens griffierecht verschuldigd. 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding van deze nota van zienswijzen 

De directe aanleiding voor het uitvoeren van het Projectplan Waterwet (PPWW) is het herstel van de 

Tongelreep. Dit project is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het 

Natura2000-gebied Leenderbos en Groote Heide. Het beekdal van Tongelreep en vencomplexen 

maken namelijk deel uit van de Natte Natuurparel. Daarnaast maakt een deel van het plangebied 

onderdeel uit van het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’. Tenslotte is het 

overgrote deel van het plangebied gelegen in het Natuurnetwerk Nederland. 

 

De Tongelreep heeft binnen de grenzen van dit projectplan een meanderend en natuurlijk karakter. In 

2007 is het deel van de Tongelreep gelegen tussen stuw DrieBruggen en het Achtereind opnieuw 

meanderend ingericht. Morfologische processen als erosie, sedimentatie en meandering kunnen 

sindsdien weer plaatsvinden in de beek.  

 

De omliggende natuurgebieden direct aan de beek en verderop gelegen in het Leenderbos 

ondervinden grote problemen als gevolg van verdroging die wordt veroorzaakt door diep ingesneden 

watergangen, ontwatering van landbouwpercelen en drainage.  

Ook de in 2007 opnieuw ingerichte Tongelreep zorgt nog voor te veel verdroging in de omliggende 

alluviale bossen.  

 

Tevens is de beek de Tongelreep, die in 2007 opnieuw is ingericht, nog steeds diep ingesneden 

waardoor deze een drainerend karakter heeft. Het water stroomt snel het gebied uit, waardoor de 

omliggende vennen en bosgebieden kampen met verdroging, zo ook het Natura 2000-gebied 

Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux.  

 

Met het nieuwe project herinrichting Tongelreep Fase 2 wordt een vereiste bijdrage geleverd aan het 

behalen van verschillende doelstellingen die volgen uit beleid of wet- en regelgeving. Op het 

plangebied is het Natura 2000 beheerplan Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux, de Kaderrichtlijn 

Water (KRW) en het Waterbeheerplan Waterschap de Dommel van toepassing. Hiermee worden het 

Natuurnetwerk Brabant (NNB) en de Natte Natuurparel (NNP) beekdal en vencomplexen Tongelreep 

gerealiseerd.  

 

1.2 Opzet nota van zienswijzen 

Relatie PPWW, PIP en de Milieueffectrapportage  

Naar aanleiding van de ter inzagelegging van het ontwerp Projectplan Waterwet (hierna PPWW), het 

Provinciaal Inpassingsplan (hierna PIP), en de Milieueffectrapportage (hierna MER) zijn zes 

zienswijzen ingediend. Alle zienswijzen hebben betrekking op het PPWW. In deze nota van 

zienswijzen “Projectplan Waterwet Herinrichting Tongelreep Fase 2” wordt aangegeven of en zo ja de 

zienswijzen leiden tot wijzigingen van het vast te stellen definitief Projectplan Waterwet.  

 

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. Ook wordt 

in deze NvZ antwoord gegeven op de adviezen die zijn ontvangen van de Commissie voor de m.e.r.  

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 definitief projectplan. 

 

Er is een bepaalde samenhang tussen (onderdelen van) de zienswijzen op het ontwerp PPWW, PIP 

en het MER. Dat is logisch gezien de sterke verwevenheid tussen deze documenten. In de gevallen 
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dat reclamanten expliciet stellen zienswijzen te hebben tegen het PPWW zijn deze opgenomen in 

deze NvZ. In de gevallen dat reclamanten expliciet stellen zienswijze te hebben tegen het PIP en / of 

het MER dan zijn deze opgenomen in de nota van zienswijzen Provinciaal Inpassingsplan Tongelreep.  

 

Indeling van deze nota: 

De nota is opgebouwd uit de volgende hoofdstukken: 

 Hoofdstuk 1: inleiding 

 Hoofdstuk 2: beantwoording en wijzigingen n.a.v. de zienswijzen 

 Hoofdstuk 3: ambtshalve wijzigingen  

 

1.3 Procedurestappen en participatie 

 Provinciaal inpassingsplan (PIP) versus Projectplan Waterwet (PPWW), gecoördineerde 

voorbereiding 

Gecoördineerde procedure  

Gedeputeerde Staten hebben besloten op de realisering van het project herinrichting Tongelreep (een 

projectplan voor de aanleg van een waterstaatswerk in verband met beekherstel en 

verdrogingsbestrijding als bedoeld in artikel 4.19, eerste lid, onder c, van de Interim 

Omgevingsverordening 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. 

 

In het PPWW van Waterschap de Dommel zijn de waterstaatkundige werken opgenomen voor het 

totale projectgebied van herinrichting Tongelreep fase 2. Er is een grote samenhang tussen het 

PPWW, PIP en het MER. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten dat deze plannen 

gecoördineerd worden voorbereid. Gelijktijdig met de terinzagelegging van het ontwerp van het 

PPWW hebben ook het PIP en het MER ter inzage gelegen. In de procedure voor de vaststelling van 

het definitieve PPWW wordt enkel dit definitieve PPWW vastgesteld door het Dagelijks Bestuur van 

het Waterschap. Het PPWW behoeft na vaststelling door het Dagelijks Bestuur, de goedkeuring van 

Gedeputeerde Staten. Het vastgestelde definitief PPWW wordt gelijktijdig met het goedkeuringsbesluit 

door de provincie en het PIP bekendgemaakt en ter inzage gelegd. 

 

 Informatiebijeenkomsten en keukentafelgesprekken 

Bij de voorbereiding van het PPWW, PIP en het MER hebben er diverse keukentafelgesprekken 

plaatsgevonden met de individuele grondeigenaren. De eerste gesprekken zijn gestart eind 2017 

en lopen door tot en met de vaststelling van het definitieve PPWW. Daarnaast hebben er 

verschillende informatieavonden in groter en kleiner gezelschap plaatsgevonden: 

o 4 juni 2018 startbijeenkomst  

o 26 november 2018 bijeenkomst Bruggerhuizen 

o 4 december 2018 bijeenkomst Zeelberg 

o 14 mei 2019 bijeenkomst Notitie Reikwijdte en Detailniveau (document voorafgaand 

aan milieueffect rapportage) en de en milieueffectrapportage (MER) 

o 1 oktober 2019 bijeenkomst VKA PLUS  

o 25 november 2019 bijeenkomst Bruggerhuizen  

o 20 mei 2020 digitale bijeenkomst (ivm Corona) Ontwerp  projectplan Waterwet 

Herinrichting Tongelreep Fase 2 en procedures 

o 22 september 2020 inloopdag buiten bij stuw Drie Bruggen ontwerpmaatregelen en 

ambitiekaart 

o 16 december 2020 digitale presentatie (ivm corona) Ontwerp projectplan Waterwet 

Herinrichting Tongelreep Fase 2 
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 Procedure ontwerp-PPWW, ontwerp PIP en MER. 

Op 21 juni 2018 hebben Gedeputeerde Staten besloten toepassing te geven aan de 

gecoördineerde projectprocedure voor het PPWW. Op basis daarvan zijn de ontwerpplannen en 

het MER  gelijktijdig als volgt voorbereid: 

Op 16 december 2020 is een kennisgeving gepubliceerd op de provinciale website, in de 

Staatscourant en in het huis-aan-huisbladen te Heeze-Leende en Valkenswaard. 

Naar aanleiding van de ontwerpen van de besluiten kon eenieder in de periode van 16 december 

2020 tot en met 27 januari 2021 een zienswijze naar voren brengen via de website 

www.brabant.nl/terinzage. Deze kon zowel schriftelijk als mondeling worden ingediend. 

1.4 Vervolgprocedure 

De besluiten die door de bevoegde gezagen worden genomen (inclusief het goedkeuringsbesluit van 

Gedeputeerde Staten op het PPWW), zullen 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.  

 

Indien u beroep wenst in te stellen tegen het Projectplan Waterwet, dan dient u ook een beroep in te 

stellen tegen het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten. 

 

Tegen de besluiten kan gedurende de beroepstermijn (van XXX tot en met XXX.) door 

belanghebbenden beroep worden ingesteld.  

 

Op de besluiten over het PIP en het PPWW is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent 

dat de belanghebbende in zijn 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. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)  

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verstrekken wij geen NAW-

gegevens (naam, adres en woonplaats) en andere persoonsgegevens. Dit geldt niet voor:  

Ondernemingen die behoren tot een rechtspersoon (zoals een B.V. of een v.o.f.)  

Personen die beroepsmatig betrokken zijn bij de procedure;  

 

Wij bieden deze nota digitaal aan. Daarom noemen wij geen NAW-gegevens, behalve waar de wet dat 

toelaat. In een apart overzicht staat wie welke zienswijze heeft ingediend. Dat overzicht mogen wij niet 

openbaar maken. 

 

1.5 Adviescommissie voor de m.e.r. 

De Commissie voor de m.e.r. heeft op 14 juni 2020 een toetsingsadvies uitgebracht over het 

milieueffectrapport Herinrichting Tongelreep van 11 oktober 2019. Dit advies had betrekking op het 

ontwerp projectplan Tongelreep fase 1 en het milieueffectrapport.  

 

De Commissie adviseerde eerder over het voornemen van de provincie Noord-Brabant. In haar advies 

gaf ze aan dat het een degelijk MER is met een goede structuur, illustraties en een uitgebreide 

samenvatting. Ook gaf de Commissie aan dat zij "niet heeft kunnen toetsen of het milieueffectrapport 

ook aan het provinciaal inpassingsplan en het projectplan Waterwet voor het zuidelijke deel van het 

plangebied ten grondslag kan worden gelegd. Deze plannen waren op het moment van advisering nog 

niet beschikbaar".  

http://www.brabant.nl/terinzage
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Deze plannen voor het zuidelijk deel van Tongelreep zijn nu wel beschikbaar. Hierop ziet het 

Projectplan Waterwet Herinrichting Tongelreep Fase 2. De provincie heeft de Commissie verzocht om 

aan te geven of het eerder uitgebrachte advies ook op het zuidelijk deel van toepassing is.  

 

Voor het Projectplan Waterwet Herinrichting Tongelreep Fase 2 is hetzelfde milieueffectrapport van 

toepassing. Op verzoek van het waterschap en de provincie heeft de Commissie nogmaals het 

milieueffectrapport, het ontwerp PIP, het ontwerp projectplan en de ontvangen zienswijzen 

beoordeeld. Op 11 februari 2021 heeft de Commissie nogmaals een toetsingsadvies uitgebracht over 

het milieueffectrapport.  

 

De Commissie vindt dat het MER degelijk, goed gestructureerd en geïllustreerd is met een uitgebreide 

samenvatting.  De Commissie is van oordeel dat het MER de essentiële informatie bevat om een 

besluit te kunnen nemen over het project Tongelreep Waterwet Herinrichting Fase 2, waarin het 

milieubelang volwaardig kan worden meegewogen. 

 

Het advies dat eerder is uitgegeven voldoet volgens de Commissie ook voor de zuidzijde van de 

Tongelreep dat is opgenomen in het project Tongelreep Waterwet Herinrichting Fase 2. De 

Commissie heeft de stukken bekeken en is van mening dat de genoemde maatregelen overeenkomen 

met de maatregelen die eerder in het MER zijn beschreven. Daarmee voldoet het eerder uitgebrachte 

MER en het advies van de Commissie ook voor het zuidelijk deel van Tongelreep. In het eerder 

uitgebrachte advies zijn door de Commissie de volgende risico’s voor het behalen van de doelen 

beschreven.  

 

Risico’s behalen doelen:  

 

Gevolgen voor klimaatverandering:  

Uit het MER blijkt dat het project leidt tot een robuuster beekdal en een watersysteem dat beter 

bestand is tegen klimaatverandering. De Commissie onderschrijft de positieve bijdrage van het 

voornemen aan klimaatadaptatie, maar wijst ook op de risico’s van toenemende droge perioden op 

het behalen van de natuurdoelen. 

 

Wateraanvoer België 

Het beekdal is afhankelijk van de wateraanvoer en – kwaliteit vanuit België. Zeker in droge perioden is 

het van belang dat de wateraanvoer vanuit het Belgische deel van het stroomgebied op peil blijft. Dat 

vraagt om duidelijke afspraken met België. 

 

Reactie Waterschap / Provincie: 

Het Waterschap heeft goede afspraken met België gemaakt om de wateraanvoer te garanderen. 

Daarnaast zijn de Belgen aan de andere zijde van de grens ook voornemens om het deel van de 

Tongelreep (Warmbeek) in België, dat grenst aan Nederland en aan dit projectgebied her in te richten. 

Hier zal ook beekherstel worden uitgevoerd. Tussen de Belgische en Nederlandse projectteams vindt 

uitgebreide afstemming plaats. De ontwerpen in beide gebieden zijn zowel technisch als hydrologisch 

op elkaar afgestemd, hierin zijn ook grens overstijgende aspecten zoals wateraanvoer en 

afhankelijkheid onderling afgestemd.  

 

Nalevering van meststoffen 

In de bodem van landbouwpercelen wordt drainage verwijderd om de grondwaterstand te verhogen. 

Op de landbouwgronden die worden omgevormd naar natuur gaat het zelfs om alle aanwezige 

drainage. Een risico is dat de vernatting van deze percelen leidt tot (tijdelijke) nalevering en emissie 

van meststoffen naar het (grond)watersysteem. Dit kan (tijdelijk) een negatief effect hebben op de 

gewenste waterkwaliteit. Gelet op deze risico’s is het van belang te monitoren of doelen worden 

gehaald om tijdig bij te sturen bij tegenvallende resultaten. 

Reactie Waterschap en Provincie: 
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Monitoring van de doelstellingen van het project wordt uitgevoerd conform de aanzet die is 

opgenomen in het beheerplan van het gebied. Daarnaast wordt een specifiek monitoringsplan 

opgesteld voor het gehele MER-plangebied waarin zowel oppervlakte- als grondwater meetpunten ten 

aanzien van kwaliteit en kwantiteit zijn opgenomen. Dit monitoringsplan is minimaal tot 5 jaar na 

uitvoering van de projecten operationeel.   
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2. Individuele zienswijzen 

Er zijn 6 zienswijzen ingediend tegen het ontwerp 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 

de vaststelling van het definitieve 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.  

 

2.1 Zienswijze 1 

Nummer Samenvatting zienswijze Reactie 

1A Reclamant geeft aan dat de 

houtpakketten op een natuurlijke wijze 

uitgevoerd dienen te worden; 

“boomstammen en takken worden 

verweven”. Reclamant vraagt een 

verduidelijking van “verweven” en met 

welk materiaal het verweven plaats zal 

vinden.  

 

De houtpakketten worden op een natuurlijke wijze 

uitgevoerd. De houtpakketten zullen bestaan uit 

stammen, stobben en takken. De houtpakketten 

worden zorgvuldig aangebracht en opgebouwd 

conform de ervaring bij eerdere projecten zoals de 

Tongelreep benedenstrooms. Er zal geen materiaal 

zoals ijzerdraad of touw gebruikt worden om de 

pakketten aan elkaar te verweven. De opbouw van 

de pakketten is dusdanig dat het gewicht ervoor zal 

zorgen dat de pakketten op hun plaats zullen 

blijven. De houtpakketten met deze functie hoeven 

ook niet voor eeuwig op dezelfde locatie vastgelegd 

te worden. Het doel van de pakketten is om het 

zand tegen te houden. Nadat het zand op zijn plek 

terecht is gekomen en het zandtransport in de beek 

zijn evenwicht heeft gevonden, vervalt de functie 

van de houtpakketten.  

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

1B Reclamant vraagt zich af hoeveel 

procent grindbodem gerealiseerd gaat 

worden en of dit voldoende is om een 

juiste habitat te garanderen voor de 

beekprik en salmoniden. 

We hebben ruim ervaring met het inbrengen van 

grind in beken waaronder de Tongelreep. Bij het 

inbrengen van zand zullen we de ervaring van de 

trajecten Tongelreep Brabantia en Tongelreep fase 

1 meenemen. Een exact percentage is niet te 

noemen omdat we het grind gaan inbrengen op 

locaties waar door de hoge stroomsnelheid de 

zandbodem vrij van slib zal worden gehouden. Een 

deel van het grind zal samen met het zand voor de 

zandsuppletie ingebracht worden. Na stabilisatie 

van de waterbodem zal op de meest geschikte 

locaties grind worden aangevuld op de 

waterbodem. Dit zal samen ruim voldoende zijn om 

te voldoen aan de eisen voor het habitat van 

beekprik en salmoniden.  

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 
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1C Reclamant geeft aan dat net als de 

houtpakketten ook de stobben op 

natuurlijke wijze moeten worden 

uitgevoerd. 

 Zie antwoord 1A. 

1D Reclamant vindt het goed dat ernaar 

gestreefd wordt om binnen 3-5 jaar 

geen onderhoud meer te plegen op 

traject 1, 2 en 3, maar vraagt zich wel 

af welk onderhoud er nog wel plaats 

vindt en waarom. 

Vanaf de Achelse Kluis tot aan de weg Opperheide 

zal binnen 3- 5 jaar geen onderhoud meer gepleegd 

worden omdat alle percelen die gelegen zijn in dit 

gebied zijn of worden omgevormd naar 

natuurpercelen. Deze percelen hebben een 

natuurbestemming en een natuurfunctie. Het 

eventuele onderhoud dat de eerste 3 tot 5 jaar 

eventueel wordt uitgevoerd staat volledig in functie 

van de natuurdoelstellingen van dit deel van de 

beek en dient te worden gezien als een soort 

overgangsbeheer tussen het huidige (reeds 

minimale) onderhoud en het volledig stoppen met 

het onderhoud binnen 3 tot 5 jaar.  

Vanaf de weg Opperheide tot aan de stuw bij Drie 

Bruggen zal nog wel onderhoud worden uitgevoerd 

aan de beek. Dit omdat hier, naast percelen die de 

bestemming natuur hebben, ook nog percelen 

liggen met een agrarische bestemming en functie. 

Daarnaast dient op dit laatste traject ook rekening 

gehouden dienen te worden de bewoning van het 

buurtschap Bruggerhuizen. Het onderhoud op dit 

traject zal plaatsvinden vanaf de oever. Het maaisel 

afkomstig uit de beek zal worden afgevoerd.   

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

1E Volgens reclamant kan onderhoud 

‘vernietiging’ van een habitat 

veroorzaken. Reclamant vraagt zich 

om die reden af waarom er wel 

onderhoud gepleegd blijft worden op 

het stuk vanaf Opperheide tot aan 

stuw Driebruggen. Daarnaast vraagt 

reclamant hoe het onderhoud dan 

wordt uitgevoerd en met welke 

frequentie. 

Vanaf de weg Opperheide tot aan de stuw bij Drie 

Bruggen zal nog wel onderhoud worden uitgevoerd 

aan de beek. Dit omdat hier, naast percelen die de 

bestemming natuur hebben, ook nog percelen 

liggen met een agrarische bestemming en functie. 

Daarnaast dient op dit laatste traject ook rekening 

gehouden dienen te worden de bewoning van het 

buurtschap Bruggerhuizen. Op dit traject staat het 

onderhoud ook in het teken van de (habitat) soorten 

die zijn aangewezen in het N2000 beheer plan 

Groote Heide Leenderbos & Plateaux. Maaien van 

de watergang op extensieve manier heeft geen 

negatieve gevolgen voor de natuurdoelen.  

De beek zal 2x per jaar extensief gemaaid worden. 

Het onderhoud op dit traject zal plaatsvinden vanaf 

de oever. Het maaisel afkomstig uit de beek zal 

worden afgevoerd.   

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

1F Reclamant geeft aan dat het 

aanbrengen van constructies t.b.v. 

waterconservering tegenstrijdig is met 

De constructies die in de beek worden aangebracht 

zullen enkel in extreem droge periodes ingezet 

worden. Doel van deze constructies is om bij 
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vrij stromende beken en rivieren. 

Reclamant geeft aan dat met het 

aanbrengen van deze constructies de 

mogelijkheid voor vismigratie jaarrond 

wordt geblokkeerd en dat er tijdens 

afsluiting vismigratie geborgd moet 

zijn.  

extreem laag water, te voorkomen dat het beetje 

water wat in de beek staat, wordt afgevoerd. 

Hiermee wordt droogval van de beek voorkomen. In 

normale periodes zal de constructie altijd worden 

gestreken zodat deze geen opstuwende en geen 

belemmerende functie heeft. Indien de extreem 

droge periode voorbij is, zullen de constructies die 

zijn ingezet om het water vast te houden, direct 

worden gestreken. Inzet van deze constructies zal 

altijd in overleg zijn met een ecologisch adviseur. 

Op deze manier is geborgd dat de beek zoveel als 

mogelijk vrij kan stromen en niet droogvalt. Hiermee 

wordt juist voorkomen dat zich negatieve effecten 

voor de vissen voordoen. Bij droogval is er immers 

geheel geen vismigratie mogelijk. 

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

1G Reclamant geeft aan dat er in het plan 

niet is vermeld dat beschaduwing van 

de beek, naast het beheersen van de 

waterplantengroei, ook helpt om de 

watertemperatuur onder controle te 

houden.  

In het projectplan is opgenomen dat ten behoeve 

van beschaduwing op grote delen bomen worden 

aangeplant. Dit zal met name zijn op de zuidelijke 

oevers van de beek. Doel van deze aanplant is om 

de schaduwwerking van de bomen op de beek te 

vergroten. In het projectplan is uitgelegd dat 

hierdoor de watertemperatuur minder snel zal 

stijgen en mede hierdoor ook de groei van 

waterplanten in de beek beter zal worden beheerst.  

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

 

2.2 Zienswijze 2 

Nummer Samenvatting zienswijze Reactie 

2A Reclamant geeft aan dat de 

peilstijgingen rondom de 

aanwezige bebouwing bij 

Bruggerhuizen nr.9 

onacceptabel is. Reclamant 

vraagt zich af waarom er geen 

mitigerende maatregelen 

rondom het erf worden 

genomen om schade en 

overlast aan de bebouwing te 

voorkomen. 

In het ontwerp projectplan waren er nog geen 

maatregelen opgenomen om de aanwezige 

bebouwing droog te houden omdat er vanuit gegaan 

werd dat de gronden en bebouwing van reclamant 

alvorens het definitieve projectplan werden verworven 

door de provincie ten behoeve van dit projectplan. 

Naar aanleiding van de zienswijze is besloten om 

desondanks maatregelen op te nemen in het 

projectplan om de bebouwing bij Bruggerhuizen nr. 9 

niet meer te vernatten dan in de huidige situatie. In het 

definitieve projectplan is opgenomen dat rondom de 

bebouwing bij Bruggerhuizen nr.9 aan de noord- zuid- 

en oostzijde van het erf nieuwe sloten zullen worden 

aangelegd. De bodem van deze sloten zal maximaal 

tot aan de bovenkant van de leemlaag reiken. Deze 

sloten wateren af op de gemeentesloot naast de weg 

in noordelijke richting. De gemeentesloot zal ook 

worden verdiept evenals de aanwezige duikers in de 

gemeentesloot. De gemeentesloot zal vervolgens 
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afwateren op de TR 7 die verder loopt in noordelijke 

richting langs de weg.   

Daarnaast zullen waar nodig nieuwe duikers worden 

gelegd om de sloten rondom het erf van 

Bruggerhuizen nr 9, te verbinden met de te verdiepen 

gemeentesloot en de TR 7.  

Om het water te kunnen conserveren in droge 

periodes zullen in de gemeentesloot 2 spindelstuwen 

worden aangebracht. Deze zullen in beheer komen bij 

reclamant. Bovenstaande wijzigingen zijn opgenomen 

in het definitief projectplan. Deze zienswijze heeft dus 

geleidt tot een wijziging van het projectplan. Een 

verdere uitwerking van deze wijziging treft u aan in 

hoofdstuk 3 van deze NvZ. 

2B 
Reclamant vraagt of er een 

nulmeting kan worden 

uitgevoerd wat betreft de 

grondwaterstanden met behulp 

van peilbuizen. Reclamant geeft 

aan dat de informatie over de 

grondwaterstanden ontbreekt in 

de hydrologisch 

achtergrondrapportage en 

vraagt zich af of de bestaande 

peilbuizen nog naar behoren 

werken. Reclamant geeft aan 

dat als dat niet het geval is, er 

dan een nieuwe peilbuis kan 

worden geplaatst, die dagelijks 

kan worden uitgelezen. 

De bestaande peilbuizen werken naar behoren. 

Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden zal 

er een nul meting van de bestaande 

grondwaterstanden worden uitgevoerd op en rondom 

het erf van de reclamant. Daarnaast zal er op het erf 

van  reclamant een nieuwe vervangende peilbuis 

worden geplaatst omdat we op deze manier een 

geautomatiseerde peilbuis kunnen plaatsen die 

digitaal ingezien kan worden (de bestaande peilbuis is 

hiertoe nog niet ingericht). De meetgegevens van 

deze nieuwe peilbuis zullen via een digitaal portaal 

dagelijks door de reclamant kunnen worden 

uitgelezen. De overige peilbuizen (niet op het erf van 

reclamant maar op zijn overige gronden) blijven 

gehandhaafd en zullen op de bestaande manier 

worden uitgelezen. 

Deze zienswijze leidt tot wijziging van het projectplan. 

2C Reclamant vraagt zich af of de 

percelen LDE01D1504 en 

LDE01D1600 wel geschikt 

blijven voor agrarische 

doeleinden. Reclamant geeft 

aan dat een goede 

bruikbaarheid van deze 

gronden van groot belang is 

voor haar huidige 

bedrijfsvoering. 

Op perceel LDE01D1504 zullen als gevolg van de 

geplande maatregelen geen vernattende effecten 

optreden als gevolg van de maatregelen. Dit perceel 

zal dus net zo geschikt blijven voor agrarische 

doeleinden als in de huidige situatie.  

Op perceel LDE01D1600 zullen als gevolg van de 

geplande maatregelen wel vernattende effecten 

optreden. In de winter zal op het zuidelijk en oostelijk 

gelegen deel van het perceel een stijging van de 

grondwaterstand plaatsvinden van 5 tot 10 cm. In het 

voorjaar zal op het zuidoostelijk deel een stijging van 

de grondwaterstanden plaatsvinden van 5 tot 10 cm. 

In de zomer zal op bijna het gehele perceel een 

stijging van de grondwaterstanden plaatsvinden van 5 

tot 10 centimeter en aan de oostelijke randen van het 

perceel een stijging van de 10 tot 20 cm.  

In de winter zal als gevolg van de stijging van de 

grondwaterstanden, het grondwater op het perceel op 

20 tot 100 cm min maaiveld staan. In het voorjaar zal 

dit 40 tot 150 cm min maaiveld zijn en in de zomer 

tussen de 100 en 150 cm min maaiveld. Dit zijn 
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grondwaterstanden die de bruikbaarheid als agrarisch 

perceel niet in de weg staan omdat de drooglegging in 

het voorjaar voldoende is voor het agrarisch gebruik 

van het perceel. De stijging van de grondwaterstand in 

de zomer heeft zelfs een voordeel omdat er hierdoor 

minder beregend dient te worden.  

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

2D Reclamant geeft aan dat 

overeenstemming over 

verwerving percelen is 

noodzakelijk is vóór uitvoering 

van de plannen. Reclamant 

geeft aan dat deze 

overeenstemming er op dit 

moment nog niet is. 

Op moment van schrijven vinden er nog gesprekken 

plaats met de reclamant. Voor de vaststelling van het 

definitieve projectplan is het niet nodig om 

overeenstemming te hebben over de eventuele 

verwerving van de percelen van reclamant. De 

uitvoerbaarheid van het projectplan is niet in het 

geding omdat de (mogelijk) benodigde mitigerende 

maatregelen (bij geen verwerving) zijn opgenomen en 

zo nodig kunnen worden uitgevoerd op grond van het 

projectplan. Mocht reclamant niet akkoord gaan voor 

zover een deel van deze mitigerende maatregelen op 

zijn gronden plaatsvinden, dan komt reclamant in 

aanmerking voor een vergoeding op grond van artikel 

7.14 Waterwet.  

Voor zover het de huiskavel van reclamant betreft zal 

worden onteigend. Deze onteigeningsprocedure zal 

door de provincie worden gestart na definitieve 

vaststelling van het PIP. 

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

 

2.3 Zienswijze 3  

Nummer Samenvatting zienswijze Reactie 

3A  Reclamant geeft aan dat het 

aanpassen van de 

stromingsrichting en het 

verbinden van het slotenstelsel 

niet wenselijk is, omdat dit extra 

verdroging in de zomer en extra 

vernatting in de winter zou 

veroorzaken. Daarnaast vraagt 

reclamant zich af hoe dat profiel 

er uitziet en e.e.a in de keur 

geregeld wordt.  

Naar aanleiding van deze zienswijze zal in de sloot 

ten noorden van de locaties Bruggerhuizen 2 en 2B, 

een duiker met terugslagklep worden aangebracht om 

te voorkomen dat het water terugstroomt in de 

watergang achter de locaties Bruggerhuizen 2 en 2B. 

De locatie van deze duiker is opgenomen in het 

definitieve projectplan waterwet (zie pag 44, figuur 

1.5-19).  

Voor het overige is het aanpassen van de 

stromingsrichting en het verbinden van het 

slotenstelsel noodzakelijk om de woonbebouwing bij 

Bruggerhuizen droog te houden. Deze 

belangenafweging is in het projectplan opgenomen. 

De betreffende watergang is een B watergang 

waarvan zowel de reclamant als de  aanliggende 

eigenaar aan de noordzijde, eigenaar zijn. Dit 

betekent dat op grond van de keur reclamant en 

aanliggende eigenaar aan de noordzijde, beide 

verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van deze 
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watergang. 

Deze zienswijze leidt tot wijziging van het projectplan. 

3B  Reclamant geeft als 

optimalisatievoorstel aan om 

het slootje nabij Bruggerhuizen 

nr. 8 te optimaliseren richting 

het zuiden, zodat er nog een 

extra ontwateringsverbinding 

ontstaat. 

Het slootje nabij Bruggerhuizen nr. 8 zal worden 

geoptimaliseerd op de wijze waarop reclamant dit 

voorstelt. Op deze manier ontstaat er nog een extra 

ontwateringsverbinding. Deze wijziging zal worden 

opgenomen in het definitief projectplan.  

Deze zienswijze leidt tot wijziging van het projectplan. 

3C  Reclamant geeft als voorstel 

aan om de sloot bij de 

bebouwing van nummer 2 en 2a 

te optimaliseren tot na de 

splitsing richting het zuiden te 

optimaliseren, zodat water kan 

afstromen via watergang TR7.  

De sloot bij bebouwing nr. 2 en 2a zal worden 

geoptimaliseerd richting het zuiden zodat het water 

kan afstromen via de watergang TR 7. Deze wijziging 

zal worden opgenomen in het definitief projectplan. 

Deze zienswijze leidt tot wijziging van het projectplan. 

3D  Reclamant geeft aan dat in de 

MER-beoordeling enkel een 

analyse m.b.t. de 

soorten/habitatten gemaakt had 

moeten worden, zodat de extra 

doelen automatische vallen 

onder het ‘plus alternatief’. 

In het MER is gekozen voor een voorkeursalternatief 

(VKA). Hierin zijn de hydrologische maatregelen 

beschreven die strikt noodzakelijk zijn voor het 

instandhouden van de habitats. Naast de opgave om 

de habitatypen in stand te houden, heeft het project 

ook tot doel om het NNB in te richten. De maatregelen 

die noodzakelijk zijn om het NNB in te richten behoren 

niet tot het voorkeursalternatief, maar tot de plus 

maatregelen. Aangezien zowel instandhouding van de 

habitats als inrichten van het NNB tot de 

projectopgaven behoren is gekozen om in het MER 

zowel de maatregelen die noodzakelijk zijn voor 

instandhouding van de habitats (VKA), als de 

maatregelen die noodzakelijk zijn voor inrichten van 

het NNB (plus) te beschrijven en de milieu effecten 

van deze beide groep maatregelen gezamenlijk te 

beoordelen. Mede omdat het de intentie is om de 

maatregelen van zowel het VKA als het PLUS 

alternatief gelijktijdig uit te voeren en op deze manier 

ook goed naar de eventuele cumulatieve effecten van 

de maatregelen kon worden gekeken.  

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

3E Reclamant vraagt zich af welke 

maatregelen er worden 

genomen om fosfaatmobilisatie 

t.g.v. hogere 

grondwaterstanden te 

voorkomen. 

Bij het verhogen van het grondwater bestaat het risico 

op mobiel worden van fosfaten. Door het verhogen 

van het grondwater kan het ijzer in het grondwater de 

aanwezige fosfaten binden waardoor de kans om 

mobilisatie van het fosfaat wordt verminderd.  

Daarnaast zullen in een deel van het beekdal gronden 

worden afgegraven om de met fosfaat verrijkte bodem 

te kunnen verwijderen uit het gebied. Dit zal gebeuren 

op een aantal locaties die direct tegen de beek zijn 

gelegen waar een hoog natuurambitietype (zoals nat 

schraalland en vochtige heide, de doelstellingen zijn). 

Daarnaast is een groot deel van het beekdal en de 
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flanken aangewezen als NNB met het 

natuurambitietype kruiden- en faunarijk grasland. Dit 

natuurdoeltype heeft niet direct voedselarme 

omstandigheden nodig en gedijt prima op 

voedselrijkere gronden waar fosfaat in de bodem 

aanwezig is. Uiteindelijk wordt een zeer groot deel van 

alle percelen die nu nog in agrarisch gebruik zijn 

omgevormd naar natuur. Op deze percelen mag geen 

drijfmest meer worden toegepast. In totaliteit zal een 

groot deel van de mestgift in het beekdal komen te 

vervallen. Dit zorgt voor lagere fosfaatgehaltes in de 

bodem en na verloop van tijd ook minder mobilisatie  

van fosfaat waardoor het risico op uitspoeling van 

fosfaat fors wordt teruggedrongen.  

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

3F  Reclamant vraagt zich af hoe er 

wordt omgegaan met eventuele 

verontreinigingen zoals 

verontreinigd slib uit sloten en 

eventuele verontreiniging uit de 

oude gedempte Tongelreep. 

Ruim voorafgaand aan de uitvoering van het project 

zal een waterbodemonderzoek worden uitgevoerd in 

zowel de huidige Tongelreep, als in de oude 

meanders van de gedempte Tongelreep. Door middel 

van dit onderzoek wordt duidelijk of er slib in de beek 

en de gedempte Tongelreep aanwezig is en wat de 

kwaliteit is van dit slib. Op basis van de kwaliteit van 

dit slib zal door het waterschap als bevoegd gezag 

voor de waterbodem bepaald worden of dit slib moet 

worden afgevoerd, of dat het slib mag worden 

hergebruikt in het project. Bij hergebruik in het project 

zal afstemming plaatsvinden met de gemeente Heeze-

Leende en gemeente Valkenswaard omdat zij het 

bevoegde gezag zijn voor de landbodem. Een en 

ander zal plaatsvinden binnen de vigerende  wet- en 

regelgeving.  

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

3G Reclamant geeft aan dat de 

sloten gefaseerd dienen te 

worden afgedamd en gedempt.  

Voorafgaand aan het dempen en afdammen van de 

sloten zullen eerst de maatregelen aan het 

watersysteem van Bruggerhuizen uitgevoerd worden. 

Pas nadat het watersysteem bij Bruggerhuizen is 

geoptimaliseerd, zullen de sloten en greppels 

afgedamd en gedempt worden.  

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

3H Reclamant stelt dat zonder 

nadere belangenafweging, de 

keur  is aangepast ten voordele 

van dit plan en ten nadele van 

de bewoners / grondeigenaren. 

Het is de reclamant onduidelijk 

welke regelgeving nu voor gaat. 

De keur  of de maatregelen 

zoals opgenomen in het 

Het aanpassen van de keur  maakt geen onderdeel uit 

van de besluitvorming behorende bij het PIP of het 

projectplan. Ook is onduidelijk in welke zin de keur 

zou zijn aangepast. Indien en voor zover reclamant de 

verhouding tussen de legger en het projectplan 

onduidelijk vindt, is het volgende van belang. Na de 

definitieve vaststelling van het projectplan die zorgt 

voor een wijziging van de waterstaatskundige situatie 

op de legger, zal de legger worden aangepast 
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projectplan waterwet. conform het projectplan. In de periode dat het 

projectplan definitief is vastgesteld en de legger nog 

niet is aangepast geldt op grond van de bepalingen in 

de keur, dat het projectplan bepalend is boven de 

situatie in de legger (artikel 5.2 lid 2 van de keur). De 

maatregelen zoals opgenomen in het projectplan gaan 

dus voor. Vergunningverlening voor de maatregelen 

rondom Bruggerhuizen zijn via het projectplan 

waterwet en de gecoördineerde procedure geregeld.   

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 
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2.4 Zienswijze 4  

Nummer Samenvatting zienswijze Reactie 

4A  Reclamant geeft aan dat het 

aanpassen van de 

stromingsrichting en het 

verbinden van het slotenstelsel 

niet wenselijk is, omdat dit extra 

verdroging in de zomer en extra 

vernatting in de winter zou 

veroorzaken. Daarnaast vraagt 

reclamant zich af hoe dat profiel 

er uitziet en e.e.a in de keur 

geregeld wordt.  

Naar aanleiding van deze zienswijze zal in de sloot 

ten noorden van de locaties Bruggerhuizen 2 en 2B, 

een duiker met terugslagklep worden aangebracht om 

te voorkomen dat het water terugstroomt in de 

watergang achter de locaties Bruggerhuizen 2 en 2B. 

De locatie van deze duiker is opgenomen in het 

definitieve projectplan waterwet (zie pag 44, figuur 

1.5-19). 

Voor het overige is het aanpassen van de 

stromingsrichting en het verbinden van het 

slotenstelsel noodzakelijk om de woonbebouwing bij 

Bruggerhuizen droog te houden. Deze 

belangenafweging is in het projectplan opgenomen. 

De betreffende watergang is een B watergang 

waarvan zowel de reclamant als de  aanliggende 

eigenaar aan de noordzijde, eigenaar zijn. Dit 

betekent dat op grond van de keur reclamant en 

aanliggende eigenaar aan de noordzijde, beide 

verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van deze 

watergang. 

Deze zienswijze leidt tot wijziging van het projectplan. 

4B  Reclamant geeft als 

optimalisatievoorstel aan om 

het slootje nabij Bruggerhuizen 

nr. 8 te optimaliseren richting 

het zuiden, zodat er nog een 

extra ontwateringsverbinding 

ontstaat. 

Het slootje nabij Bruggerhuizen nr. 8 zal worden 

geoptimaliseerd op de wijze waarop reclamant dit 

voorstelt. Op deze manier ontstaat er nog een extra 

ontwateringsverbinding. Deze wijziging zal worden 

opgenomen in het definitief projectplan.  

Deze zienswijze leidt tot wijziging van het projectplan. 

4C  Reclamant geeft als voorstel 

aan om de sloot bij de 

bebouwing van nummer 2 en 2a 

te optimaliseren tot na de 

splitsing richting het zuiden te 

optimaliseren, zodat water kan 

afstromen via watergang TR7.  

De sloot bij bebouwing nr. 2 en 2a zal worden 

geoptimaliseerd richting het zuiden zodat het water 

kan afstromen via de watergang TR 7. Deze wijziging 

zal worden opgenomen in het definitief projectplan. 

Deze zienswijze leidt tot wijziging van het projectplan. 
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4D  Reclamant geeft aan dat in de 

MER-beoordeling enkel een 

analyse m.b.t. de 

soorten/habitatten gemaakt had 

moeten worden, zodat de extra 

doelen automatische vallen 

onder het ‘plus alternatief’. 

In het MER is gekozen voor een voorkeursalternatief 

(VKA). Hierin zijn de hydrologische maatregelen 

beschreven die strikt noodzakelijk zijn voor het 

instandhouden van de habitats. Naast de opgave om 

de habitatypen in stand te houden, heeft het project 

ook tot doel om het NNB in te richten. De maatregelen 

die noodzakelijk zijn om het NNB in te richten behoren 

niet tot het voorkeursalternatief, maar tot de plus 

maatregelen. Aangezien zowel instandhouding van de 

habitats als inrichten van het NNB tot de 

projectopgaven behoren is gekozen om in het MER 

zowel de maatregelen die noodzakelijk zijn voor 

instandhouding van de habitats (VKA), als de 

maatregelen die noodzakelijk zijn voor inrichten van 

het NNB (plus) te beschrijven en de milieu effecten 

van deze beide groep maatregelen gezamenlijk te 

beoordelen. Mede omdat het de intentie is om de 

maatregelen van zowel het VKA als het PLUS 

alternatief gelijktijdig uit te voeren en op deze manier 

ook goed naar de eventuele cumulatieve effecten van 

de maatregelen kon worden gekeken.  

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

4E Reclamant vraagt zich af welke 

maatregelen er worden 

genomen om fosfaatmobilisatie 

t.g.v. hogere 

grondwaterstanden te 

voorkomen. 

Bij het verhogen van het grondwater bestaat het risico 

op mobiel worden van fosfaten. Door het verhogen 

van het grondwater kan het ijzer in het grondwater de 

aanwezige fosfaten binden waardoor de kans om 

mobilisatie van het fosfaat wordt verminderd.  

Daarnaast zullen in een deel van het beekdal gronden 

worden afgegraven om de met fosfaat verrijkte bodem 

te kunnen verwijderen uit het gebied. Dit zal gebeuren 

op een aantal locaties die direct tegen de beek zijn 

gelegen waar een hoog natuurambitietype (zoals nat 

schraalland en vochtige heide, de doelstellingen zijn). 

Daarnaast is een groot deel van het beekdal en de 

flanken aangewezen als NNB met het 

natuurambitietype kruiden- en faunarijk grasland. Dit 

natuurdoeltype heeft niet direct voedselarme 

omstandigheden nodig en gedijt prima op 

voedselrijkere gronden waar fosfaat in de bodem 

aanwezig is. Uiteindelijk wordt een zeer groot deel van 

alle percelen die nu nog in agrarisch gebruik zijn 

omgevormd naar natuur. Op deze percelen mag geen 

drijfmest meer worden toegepast. In totaliteit zal een 

groot deel van de mestgift in het beekdal komen te 

vervallen. Dit zorgt voor lagere fosfaatgehaltes in de 

bodem en na verloop van tijd ook minder mobilisatie  

van fosfaat waardoor het risico op uitspoeling van 

fosfaat fors wordt teruggedrongen.  

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

4F  Reclamant vraagt zich af hoe er Ruim voorafgaand aan de uitvoering van het project 
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wordt omgegaan met eventuele 

verontreinigingen zoals 

verontreinigd slib uit sloten en 

eventuele verontreiniging uit de 

oude gedempte Tongelreep. 

zal een waterbodemonderzoek worden uitgevoerd in 

zowel de huidige Tongelreep, als in de oude 

meanders van de gedempte Tongelreep. Door middel 

van dit onderzoek wordt duidelijk of er slib in de beek 

en de gedempte Tongelreep aanwezig is en wat de 

kwaliteit is van dit slib. Op basis van de kwaliteit van 

dit slib zal door het waterschap als bevoegd gezag 

voor de waterbodem bepaald worden of dit slib moet 

worden afgevoerd, of dat het slib mag worden 

hergebruikt in het project. Bij hergebruik in het project 

zal afstemming plaatsvinden met de gemeente Heeze-

Leende en gemeente Valkenswaard omdat zij het 

bevoegde gezag zijn voor de landbodem. Een en 

ander zal plaatsvinden binnen de vigerende  wet- en 

regelgeving.  

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

4G Reclamant geeft aan dat de 

sloten gefaseerd dienen te 

worden afgedamd en gedempt.  

Voorafgaand aan het dempen en afdammen van de 

sloten zullen eerst de maatregelen aan het 

watersysteem van Bruggerhuizen uitgevoerd worden. 

Pas nadat het watersysteem bij Bruggerhuizen is 

geoptimaliseerd, zullen de sloten en greppels 

afgedamd en gedempt worden.  

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

4H 

Reclamant stelt dat zonder 

nadere belangenafweging, de 

keur  is aangepast ten voordele 

van dit plan en ten nadele van 

de bewoners / grondeigenaren. 

Het is de reclamant onduidelijk 

welke regelgeving nu voor gaat. 

De keur  of de maatregelen 

zoals opgenomen in het 

projectplan waterwet. 

Het aanpassen van de keur  maakt geen onderdeel uit 

van de besluitvorming behorende bij het PIP of het 

projectplan. Ook is onduidelijk in welke zin de keur 

zou zijn aangepast. Indien en voor zover reclamant de 

verhouding tussen de legger en het projectplan 

onduidelijk vindt, is het volgende van belang. Na de 

definitieve vaststelling van het projectplan die zorgt 

voor een wijziging van de waterstaatskundige situatie 

op de legger, zal de legger worden aangepast 

conform het projectplan. In de periode dat het 

projectplan definitief is vastgesteld en de legger nog 

niet is aangepast geldt op grond van de bepalingen in 

de keur, dat het projectplan bepalend is boven de 

situatie in de legger (artikel 5.2 lid 2 van de keur). De 

maatregelen zoals opgenomen in het projectplan gaan 

dus voor. Vergunningverlening voor de maatregelen 

rondom Bruggerhuizen zijn via het projectplan 

waterwet en de gecoördineerde procedure geregeld.   

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 
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2.5 Zienswijze 5 

Nummer Samenvatting zienswijze Reactie 

5A Reclamant stelt voor om een 

nieuwe stuw/ constructie t.b.v. 

waterconservering te plaatsen 

in de Tongelreep ter hoogte van 

de uitstroom van watergang 

TR12. Dit om de stroomsnelheid 

te verminderen en water langer 

vast te houden in winter en in 

de zomer verdroging tegen te 

gaan.  

Het doel van het project is juist om de stroomsnelheid 

van het water in de beek te verhogen ten behoeve van 

de habitatsoorten zoals de beekprik. De voorgestelde 

maatregel draagt daar niet aan bij. Daarnaast dient de 

beek volledig passeerbaar te zijn voor vissen om 

stroomopwaarts en stroomafwaarts te kunnen 

zwemmen. Door het plaatsen van een stuw kunnen 

vissen niet meer stroomopwaarts en stroomafwaarts 

zwemmen. Het plaatsen van een nieuwe stuw op 

deze locatie zou  dus negatieve effecten hebben op 

de projectdoelstellingen. 

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

5B Reclamant geeft aan dat een 

nieuwe stuw goed 

gecombineerd kan worden met 

een brug, als (wandel) 

verbinding tussen de Brugse 

Heide en de ‘Mollenveldjes’. 

Zie 5A. Het plaatsen van een nieuwe stuw zou  

negatieve effecten hebben op de 

projectdoelstellingen.  

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

5C Reclamant geeft het belang aan 

van behoud van diepte van de 

Tongelreep, over 500 meter 

bovenstrooms van de stuw 

DrieBruggen.  

Om het behoud van de diepte van de Tongelreep op 

het traject tot 500 meter bovenstrooms van stuw 

DrieBruggen te waarborgen zal een tijdelijke 

zandvang worden aangelegd op 500 meter 

bovenstrooms van de stuw. Nadat het zandtransport 

na afronding van het beekherstel zal zijn 

genormaliseerd zal de tijdelijke zandvang worden 

verwijderd.  

Na de zandvang zullen ook nog enkele meanders 

worden aangelegd. De bodem van deze meanders zal 

even diep komen te liggen dan de bodem van de 

huidige Tongelreep. Het doorstroomprofiel van deze 

meanders zal even groot zijn als het doorstroomprofiel 

van de huidige beek op deze locatie. Deze maatregel 

heeft geen gevolgen voor het peil in de beek ter 

plaatse van deze meanders. Om te voorkomen dat 

deze meanders zullen uitspoelen, zullen de meanders 

aan de westzijde worden vastgelegd met stobben.  

Deze zienswijze leidt tot een wijziging van het 

projectplan. 
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2.6 Zienswijze 6 

Nummer Samenvatting zienswijze Reactie 

6A Reclamant geeft aan dat zij 

moeten beoordelen of de 

maatregelen geen effect hebben 

op de PRB-leiding om te kunnen 

voorzien in de noodzakelijke 

goedkeuring door reclamant. 

Reclamant dient het volledige 

inrichtingsplan, incl. projectie 

van de PRB-leiding te 

ontvangen.  

De ligging van de PRB leiding is bekend bij het 

waterschap en provincie. Bij de uitwerking van de 

geplande maatregelen is rekening gehouden met de 

ligging van de PRB leiding. Het projectplan heeft geen 

effecten op de PRB leiding. 

Ten tijde van het opstellen van het bestek zal contact 

worden opgenomen met de reclamant en zullen 

detailtekeningen met de reclamant gedeeld worden 

waarna overleg zal plaatsvinden tussen het 

waterschap en de reclamant om de belangen van de 

reclamant te borgen in het bestek en de 

bestekstekeningen. 

Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 

projectplan. 

6B Reclamant geeft aan dat binnen 

de belemmeringstrook conform 

vigerende bestemmingsplan 

geen enkele activiteit is 

toegestaan. De 

belemmeringstrook is primair 

bedoeld te behoeve van de 

bescherming van de integriteit 

en bereikbaarheid van de 

gelegen pijpleiding voor 

onderhoud, inspecties en bij 

calamiteiten. 

Het is bij het waterschap bekend dat binnen de 
belemmeringstrook geen enkele activiteit is 
toegestaan. Bij uitwerking van de geplande 
maatregelen is rekening gehouden met de ligging van 
de PRB leiding. In deze belemmeringstrook zijn geen 
maatregelen opgenomen in het projectplan.  
Ten tijde van het opstellen van het bestek zal contact 
worden opgenomen met de reclamant en zullen 
detailtekeningen met de reclamant gedeeld worden 
waarna overleg zal plaatsvinden tussen het 
waterschap en de reclamant om de belangen van de 
reclamant te borgen in het bestek en de 
bestektekeningen.    
Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 
projectplan. 

 

6C Reclamant geeft aan dat het 

noodzakelijk is dat er een 

overleg plaatsvindt tussen 

reclamant en de aanvrager van 

het project om de exacte 

plannen en werkwijze te 

bespreken en af te stemmen. 

Ten tijde van het opstellen van het bestek zal contact 
worden opgenomen met de reclamant en zullen 
detailtekeningen met de reclamant gedeeld worden 
waarna overleg zal plaatsvinden tussen het 
waterschap en de reclamant om de belangen van de 
reclamant te borgen in het bestek en de 
bestektekeningen.    
Deze zienswijze leidt niet tot wijziging van het 
projectplan. 
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3. Ambtshalve wijzigingen en wijzigingen nav de zienswijzen 

Op basis van de ontvangen zienswijzen zijn drie wijzigingen doorgevoerd. Ook heeft het waterschap 

diverse ambtshalve wijzigingen opgenomen op basis van een nadere afweging door het waterschap.   

Tekstuele wijzigingen in het definitieve projectplan zijn niet weergegeven in de tabellen.  

De ambtshalve wijzigingen en de wijzigingen naar aanleiding van de zienswijzen  zijn opgenomen in 

onderstaande tabellen en kaarten. Ook zijn deze wijzigingen  doorgevoerd in het definitieve 

projectplan waterwet. 

De gebruikte codes bij de beschrijving van de maatregelen in onderstaande tabellen komen overeen 

met de codes die zijn gebruikt in het Definitieve Projectplan Waterwet herinrichting Tongelreep fase 2.  

Voor meer achtergrond informatie en detail m.b.t. de ambtshalve wijzigingen  wordt verwezen naar het 

definitief projectplan waterwet herinrichting Tongelreep fase 2. 

 

 

3.1 A Tabel wijzigingen n.a.v. ontvangen zienswijzen  

Nr ambtshalve 

wijziging 

Maatregel  Doel 

maatregel 

Activiteit Waterstaatwerk 

1 Maatregelen 

drooghouden 

bebouwing 

Bruggerhuizen 

nr. 9   

Zie hoofdstuk 

1.5.4, pag 46, 47 

en 48  

 

Graven van 

nieuwe 

watergangen, 

verdiepen 

watergang, 

aanpassing 

duikers en 

plaatsing van 2 

stuwen tbv 

waterconserverin

g en plaatsen 

nieuwe 

gedigitaliseerde 

peilbuis 

Zorg dragen 

dat de huidige 

drooglegging 

van de 

bebouwing van 

Bruggerhuizen 

9 inclusief 

agrarische 

bebouwing blijft 

gehandhaafd   

Graven van nieuwe 

watergangen, 

verdiepen 

watergang, 

aanpassing duikers 

en plaatsing van 2 

stuwen tbv 

waterconservering 

en plaatsen nieuwe 

gedigitaliseerde 

peilbuis  

Ja 

2 Verbeteren 

watersysteem 

Bruggerhuizen 

Zie hoofdstuk 

1.5.3, pag 43, 44 

en 45 

Aanleg en 

verdiepen extra 

watergangen 

buurtschap 

Bruggerhuizen 

en toevoegen 

duiker met 

afsluiter  

Zorg dragen 

dat de huidige 

grondwaterstan

den in en direct 

rondom het 

buurtschap 

Bruggerhuizen 

gehandhaafd 

blijven  

Het verdiepen van 

watergangen 

aanvullend op de 

watergangen uit 

het ontwerp 

projectplan en het 

aanleggen van een 

duiker met 

terugslagklep.  

Ja 

3 Aanleg 

tijdelijke 

zandvang  

Zie hoofdstuk 

1.5.1.1, figuur 

1.5-2 pag 14 en 

15,  

Het maken van 

een zandvang op 

500 meter 

bovenstrooms 

van stuw 

DrieBruggen 

Zorg dragen 

dat het 

zandtransport 

als gevolg van 

het 

hermeanderen 

van het 

bovenstroomse 

deel van de 

Tongelreep, 

niet leidt tot 

Het verdiepen en 

verbreden van de 

Tongelreep over 

een lengte van 15 

tot 20 meter om dit 

deel te kunnen 

inrichten en laten 

functioneren als 

een tijdelijke 

zandvang 

Ja 
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aanzanding op 

het traject van 

500 meter 

bovenstrooms 

stuw 

DrieBruggen 

tot aan stuw 

DrieBruggen  

 

 

1. Verbeteren watersysteem Bruggerhuizen  

 

Ter aanvulling op de maatregelen die zijn opgenomen in het ontwerp projectplan in het kader 

van het drooghouden van de bebouwing op Bruggerhuizen, worden een tweetal watergangen 

extra verdiept. Dit zijn de watergangen bij Bruggerhuizen 8 en Bruggerhuizen 2 en 2A. 

Daarnaast zal een duiker met terugslagklep worden aangelegd in de watergang ten noorden 

van Bruggerhuizen 2B. Zie onderstaande figuur voor de extra maatregelen die worden 

genomen in aanvulling op de maatregelen uit het ontwerp projectplan.  
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2. Aanleg tijdelijke zandvang 

 

In het projectplan is opgenomen dat het profiel van de Tongelreep tot 500 meter 

bovenstrooms van stuw Drie Bruggen opnieuw zal worden ingericht. Na inrichting zal er door 

het nieuwe beekprofiel en het nog niet aanwezig zijn van begroeiing in de nieuw gegraven 

beek, zandtransport gaan plaatsvinden. Om te voorkomen dat het zand doorspoelt zal aan het 

einde van het beekhersteltraject, 500 meter bovenstrooms van de stuw een tijdelijke 

zandvang worden aangelegd. Deze zandvang zal frequent worden leeggehaald.  

Zodra de beek na een aantal jaar zijn evenwicht heeft gevonden, en er geen overmatig 

zandtransport meer zal plaatsvinden, zal de tijdelijke zandvang komen te vervallen Zie 

onderstaande figuur voor de locatie en omvang van de tijdelijke zandvang.  

Na de zandvang zullen ook nog enkele meanders worden aangelegd. De bodem van deze 

meanders zal even diep komen te liggen dan de bodem van de huidige Tongelreep. Het 

doorstroomprofiel van deze meanders zal even groot zijn als het doorstroomprofiel van de 

huidige beek op deze locatie. Deze maatregelen heeft geen gevolgen voor het peil in de beek. 

Ter plaatse van deze meanders. Om te voorkomen dat deze meanders zullen uitspoelen, 

zullen de meanders aan de westzijde worden vastgelegd met stobben.  

 

3. Maatregelen drooghouden bebouwing Bruggerhuizen nr. 9  

 

Rondom de bebouwing bij Bruggerhuizen nr.9 zullen aan de noord- zuid- en oostzijde van het 

erf nieuwe sloten worden aangelegd. De bodem van deze sloten zal maximaal tot aan de 

bovenkant van de leemlaag reiken. Deze sloten wateren af op de gemeentesloot naast de 

weg in noordelijke richting. De gemeentesloot zal ook worden verdiept evenals de aanwezige 

duikers in de gemeentesloot. De gemeentesloot zal vervolgens afwateren op de TR 7 die 

verder loopt in noordelijke richting langs de weg.   

Daarnaast zullen waar nodig nieuwe duikers worden gelegd om de sloten rondom het erf van 

Bruggerhuizen nr 9, te verbinden met de te verdiepen gemeentesloot en de TR 7.  

Om het water te kunnen conserveren in droge periodes zullen in de gemeentesloot 2 

spindelstuwen worden aangebracht. Deze zullen in beheer komen bij de reclamant. 

Bovenstaande wijzigingen zullen worden opgenomen in het definitief projectplan. Zie 

onderstaande figuur voor de detaillering van de maatregelen om de bebouwing van 

Bruggerhuizen nr 9 droog te houden. Ook zal de bestaande peilbuis op het erf vervangen 

worden door een peilbuis waarvan de grondwaterstanden digitaal ingezien kunnen worden 

door de perceeleigenaar.  
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3.2  Tabel ambtshalve wijzigingen  

Nr ambtshalve 

wijziging 

Maatregel  Doel 

maatregel 

Activiteit Waterstaatwerk 

1 Aanpassen 

ligging beek op 

percelen 

LDE01D1504 

en 

LDE01D1771   

Zie hoofdstuk 

1.5.1.1, figuur 

1.5-2, pag 15 

en 16, 

De ligging van de 

beek op de 

percelen 

LDE01D1504 en 

LDE01D1771 

aanpassen zodat 

de nieuwe beek 

niet meer op 

deze percelen 

zal worden 

aangelegd 

Het agrarisch 

gebruik van 

beide percelen 

waarborgen   

In het ontwerp 

projectplan was de 

nieuwe beek 

ingetekend op 

deze percelen. 

Aangezien er geen 

overeenstemming 

is bereikt met de 

eigenaren van 

deze percelen, zal 

binnen het profiel 

van de huidige 

beek ruimte 

worden gezocht 

voor meandering 

door het inbrengen 

van stobben 

binnen het huidge 

beekprofiel 

Ja 

 

1. Aanpassen ligging beek op percelen LDE01D1504 en LDE01D1771  

 

In het ontwerp projectplan was de nieuwe beek ingetekend op de percelen LDE01D1504 en 

LDE01D1771. Aangezien er geen overeenstemming is bereikt met de eigenaren van deze 

percelen, zal binnen het profiel van de huidige beek ruimte worden gezocht voor meandering. Er 

zullen stobben worden aangebracht binnen het bestaande profiel van de Tongelreep. Deze 

stobben zorgen ervoor dat in de zomer, bij lagere waterstanden, het water om de stobben heen 

moet stromen, waardoor de stroomsneldheid blijft gewaarborgd. In de winter zal het water over de 

stobben heen stromen omdat de stobben op de bodem worden aangelegd en niet tot aan de 

oever zullen reiken. Het inbrengen van stobben heeft geen gevolgen voor de waterpeilen in de 

winter. Het inbrengen van de stobben vervangt de meandering die was gepland in het ontwerp 

projectplan. Het doorstroomprofiel van de beek met stobben is vergelijkbaar met het 

doorstroomprofiel van de geplande meanders in het ontwerp projectplan, die als gevolg van het 

niet kunnen verwerven van de gronden, zijn komen te vervallen.  

Door de geplande meanders uit het ontwerp projectplan niet uit te voeren, maar in plaats hiervan 

stobben in te brengen in de bestaande beek, zal geen afbreuk plaatsvinden aan het huidige 

landbouwkundig gebruik op de percelen LDE01D1504, LDE01D1771 en VKW00K772 

 

Zie onderstaande figuur voor de ligging van de beek in het ontwerp projectplan op deze 

betreffende percelen en de ligging van de beek in het definitief projectplan. De wijzigingen die zijn 

doorgevoerd bevinden zich binnen de rode cirkel op onderstaande kaart.  
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