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DEEL I: REALISATE NNB EN HABITATS OMGEVING OUDE 

STRIJPER AA 

1 AANLEIDING EN DOEL 

In dit hoofdstuk worden aanleiding en doel van het project. Zo wordt in de aanleiding kort 

ingegaan op de beleidsdoelen die van toepassing zijn op dit project en op ontwikkelingen in de 

omgeving van het Leenderbos die een relatie hebben met dit herinrichtingsproject. Vervolgens 

worden de doelstellingen van dit project beschreven. 

1.1 AANLEIDING 

De directe aanleiding voor onderhavig projectplan is het natuurherstel van de omgeving nabij het Leenderbos, dat 

onderdeel uitmaakt van N2000- gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. In dit gebied zijn meerdere 

percelen geselecteerd die middels enkele aanpassingen kunnen bijdragen aan een robuustere natuur. Dit project 

is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het natuurgebied Leenderbos en Groote Heide. 

De in te richten percelen maken namelijk deel uit van de natte natuurparel Strijper Aa / Het Goor. Daarnaast is het 

zuidelijke deel van het plangebied onderdeel van het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De 

Plateaux’. Tenslotte is het plangebied gelegen in het Natuurnetwerk Nederland. 

Om de verdroging tegen te gaan is reeds door Waterschap de Dommel een project opgestart genaamd 

‘herinrichting Oude Strijper Aa’. In dat project worden maatregelen genomen die direct betrekking hebben op het 

beekherstel van de Oude Strijper Aa en enkele percelen grenzend aan de Oude Strijper Aa. Binnen ditzelfde gebied 

zijn recent enkele percelen uit agrarisch gebruik genomen. Hierdoor kunnen op deze percelen N2000- en NNB 

doelen gerealiseerd worden. Deze percelen vallen binnen hetzelfde gebied als van het herinrichting Oude Strijper 

Aa. Om de doelen om deze percelen te realiseren gaat Staatsbosbeheer voor deze percelen het project opstarten 

‘Realiseren NNB en habitats omgeving Oude Strijper Aa’. 

Met het natuurherstel op de percelen wordt een bijdrage geleverd aan het behalen van verschillende doelstellingen 

die volgen uit beleid of wet- en regelgeving. Op het plangebied is het volgende beleid en wet- en regelgeving van 

toepassing: 

• Natura 2000-beheerplan Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux: Hierin zijn herstelmaatregelen 

opgenomen t.b.v. instandhoudings-doelstellingen van het gebied in het kader van de Wet 

natuurbescherming. Maatregelen ten behoeve van de instandhouding van habitattypen overeenkomstig 

het N2000 beheerplan zijn onderdeel van deze herstelmaatregelen.  

• Natuurnetwerk Brabant (NNB): Het is een netwerk van deels bestaande en deels nieuwe 

natuurgebieden die door ecologische verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Voor het behoud en 

de ontwikkeling van het NNB zijn in het natuurbeheerplan (2016) van Provincie Noord-Brabant concrete 

ambities opgenomen. 

• Natte natuur parels (NNP): Dit zijn door de Provincie aangewezen gebieden met bijzondere 

natuurwaarden. Het doel van natte natuurparels is om maatregelen te nemen om de kwetsbare ‘natte' 

natuur daar te behouden en te herstellen. In dit definitief projectplan Waterwet wordt het bijbehorende 

GGOR vastgesteld. 

In het voorliggende projectplan wordt beschreven hoe de herinrichting past binnen de wet- en regelgeving en hoe 

de van toepassing zijnde beleidsdoelen worden ingevuld.  

1.2 TOT STAND KOMING PROJECT  

Door snellere ontpachting van percelen, aankoop en ruiling, tijdens het herinrichting project, is er een grondpositie 

ontstaan waardoor het waardevol is om direct aan te sluiten op de eerste fase OSA. Daardoor kan het effect van 

het herinrichtingsproject direct goed ‘landen’ op de percelen die in dit plan staan beschreven. Dat was bij aanvang 

OSA fase 1 niet voorzien. Vandaar dat dit een aparte besluitvorming doorloopt en het initiatief bij de grootse 

grondbezitter (Staatsbosbeheer) in dezen zit. Het is een kans die nu gerealiseerd wordt om versnelling van N2000 

instandhouding en realisatie NNB gelijktijdig te realiseren.  
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1.3 DOEL VAN HET PLAN 

Het herinrichten van de percelen nabij de Oude Strijper Aa heeft meerdere doelstellingen. De voornaamste doelen 
van het project zijn om de ambitietypen van het NNB en de N2000 doelstellingen te behalen. Door de percelen te 
verlagen kunnen de geambieerde vochtige habitattypen gerealiseerd worden.  Daarnaast wordt de oude natte 
natuurparel (Strijper Aa/ Het Goor)) hersteld doordat grondwater hoger komt te staan als het perceel wordt 
afgegraven. Gelijktijdig met de realisatie van de natuurontwikkeling van dit project, wordt een herinrichtingproject 
dat ruimte voor de Oude Strijper Aa moet brengen, gerealiseerd. In doel van dat project is om de Oude Strijper Aa 
weer te laten meanderen en natuurlijke processen te stimuleren. Hierdoor wordt het mogelijk om water langer in 
het gebied vast te houden. Door de beekherstelmaatregelen bij de Oude Strijper Aa, maken de 
afgraafwerkzaamheden voor dit project een betere kans van slagen.  
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2 GEBIEDSBESCHRIJVING 

Om het project goed te kunnen plaatsen wordt in dit hoofdstuk het plangebied beschreven. Eerst 

wordt aandacht besteed aan de ligging van het plangebied. Vervolgens wordt ingegaan op de 

huidige inrichting en eigendomssituatie. Tot slot komen een aantal gebiedskenmerken aan bod 

(bodem, (grond)water en hoogteligging). 

2.1 LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED 

De percelen liggen allen in de directe nabijheid of grenzen direct aan de Oude Strijper Aa. Deze beek stroomt door 

het Leenderbos (figuur 2.1). In de huidige vorm zijn al deze percelen voedselrijk. . Dit belemmert het realiseren 

van de natuurdoelstellingen en ambities die voor het gebied zijn opgesteld. 

 
Figuur 2.1 Locatie projectgebied ten opzichte van de Oude Strijper Aa 
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2.2 HOOGTELIGGING 

Het gehele plangebied is hoog gelegen in vergelijking met de rest van Nederland. In de omgeving van het 
plangebied zijn weinig hoogteverschillen aanwezig. Het gebied ligt ca. 26 meter boven NAP. De laaggelegen 
delen langs de beek zijn goed zichtbaar (zie figuur 2.2).  

 
Figuur 2.2: AHN2 van het plangebied en omgeving (Bron: AHN) 
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2.3 HYDROLOGIE 

Kaart 1 

De GHG (Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand) van perceel 320 en 321 liggen in de huidige situatie ongeveer 

20 tot 40 centimeter onder maaiveld. Sporadisch staat water op het maaiveld. In het noorden van het perceel ligt 

het maaiveld op ca. 40- 60 centimeter boven maaiveld. In het zuiden is een kwelstroom richting aangrenzend 

perceel ‘Berkenputten’. 

Voor perceel 264 ligt deze op ca. 40- 60 centimeter onder maaiveld. Ten opzichte van de omgeving is dit al een 

hoger gelegen perceel.  

Kaart 2 

De GHG en GVG voor Kaart 2 ligt vlak onder het maaiveld (0- 20 centimeter onder maaiveld). Hierdoor staat 

geregeld water op het maaiveld. Onder het perceel loop een kwelstroom van west naar oost.  

Kaart 3 

Perceel 261 grenst aan de Oude Strijper Aa, in dit gebied zit de GHG net iets onder maaiveld (5- 20 centimeter). 
Direct aan de zuidzijde ligt de GHG al een stuk lager (80- 100 centimeter onder maaiveld).  

De GHG van perceel 274 ligt met name aan de zuidzijde al op maaiveld. Hierdoor ligt een groot deel van het jaar 

dit perceel onderwater. Aan de noordzijde van dit perceel ligt de GHG op ca 20- 40 centimeter boven maaiveld.  
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3 BESCHRIJVING VAN DE MAATREGELEN 

Hieronder volgt een nadere uitwerking van de maatregelen, voor de ligging van de maatregelen 

wordt verwezen naar het VO in bijlage 1, waar de maatregelen zijn opgenomen.   

3.1 DOELEN VAN DE MAATREGELEN 

Doel van het project is het herstellen van veelal de natte vegetatietypen in het dal van de Oude Strijper Aa. Hierbij 

worden doelen behaald van o.a. de N2000 en NNB. Door het afgraven van vier gebieden ontstaat een voedselarme 

vochtigere uitgangssituatie waardoor de beoogde vegetatietypen (vochtige alluviale bossen, vochtige heide en 

hoogveen of laagveenbossen) gerealiseerd kan worden. Eén perceel wordt juist opgehoogd ten behoeve van het 

realiseren van het droge natuurbeheertype Dennen-, eiken- en beukenbos.  

3.2 OVERZICHT MAATREGELEN 

Voor de realisatie van de werken worden drie deelgebieden onderscheiden, te benoemen als ‘Kaart 1’, ‘Kaart 2’ 

en ‘Kaart 3’. Onder iedere kaart vallen meerdere kadastrale percelen (tabel 3.1, figuur 3.1, 3.2 en 3.3). In de 

volgende paragrafen wordt per kaart nader uitgewerkt welke werkzaamheden hier worden gerealiseerd. Voor een 

gedetailleerde maatregelenkaart zie het VO in bijlage 1.   

Tabel 3.1 Kadastrale percelen die onderdeel uitmaken van het project 

Kaart 1 

LDE01H 226 LDE01H 321 

LDE01H 320  

Kaart 2 

LDE01H 838 LDE01H 421 

LDE01H 839 LDE01H 612 

LDE01H 840 LDE01H 613 

LDE01H 841 LDE01H 614 

LDE01H 799 LDE01H 798 

Kaart 3 

MHZ00F 261 MHZ00F 274 
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3.2.1 Maatregelen Kaart 1 

 
Figuur 3.1 Percelen behorende bij kaart 1 

Voor kaart 1 kan gesteld worden dat er twee deelgebieden zijn met daarbinnen 3 kadastrale percelen (figuur 3.1). 

Op deze percelen worden voedselarme bossen gerealiseerd. Voor perceel 266 wordt dit gerealiseerd middels het 

afdekken van de voedselrijke toplaag met een laag voedselarme grond. Deze voedselarme grond wordt verkregen 

door de afgravingwerkzaamheden in andere delen van het project (werk-met-werk maken) . Schrale voedselarme 

grond die elders vrijkomt wordt over het maaiveld van perceel 266 uitgespreid. Afhankelijk van het vrijkomend 

bruikbare volume wordt  het maaiveld maximaal . 0,30 meter verhoogd.  

Perceel 321 en 320 worden ontgraven ten behoeve van verschraling. Het doel is om hier het veen dat in de bodem 

zit weer zo veel als mogelijk terug aan het oppervlak te krijgen. Voor deze ontgraving dient aan de zuid- en 

westzijde van het perceel bestaand populierenbos en houtopslag verwijderd te worden. Tevens zijn op het perceel 

enkele sloten aanwezig, deze worden met het grondwerk afgewaardeerd. Na het ontgraven gaat hier op natuurlijke 

wijze een alluviaal bos tot ontwikkeling komen.  

Na realisatie van het werk wordt rondom perceel 321 en 320 een raster geplaatst. Dit wordt gedaan om onnodige 

verstoring, die leidt tot een vertraging van de natuurlijke bosontwikkeling, te voorkomen.   
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3.2.2 Maatregelen Kaart 2 

 
Figuur 3.2 Percelen behorende bij kaart 2 

Voor een groot deel van de percelen op deze kaart geldt dat maximaal25 centimeter wordt afgegraven. Daarbij 

wordt de natuurlijke gradiënt hersteld. Dit wordt gedaan ten behoeve van het ontwikkelen van vochtige heide en 

alluviale bossen. Voor de ontwikkeling van Vochtige heide is het gewenst om entmateriaal aan te brengen om de 

ontwikkeling van heide een goede aanzet te geven. Voor het bos wordt uitgegaan van natuurlijke ontwikkeling.  

Door de percelen af te graven wordt een schralere, vochtige uitgangssituatie gecreëerd. Terwijl de voedselrijke 

toplaag wordt afgevoerd komt ook het grondwaterpeil dichter bij het maaiveld te liggen. De combinatie van deze 

twee effecten maken het mogelijk om de beoogde natuurdoel-/habitattypen te realiseren. 

Het entmateriaal wordt aangebracht op de percelen 838, 839, 840 en 841, de westelijke percelen. Dit entmateriaal 

komt met name in het midden van de percelen terecht. Aan de buitenzijden van deze percelen wordt ruigteveld 

ontwikkeld. Voor de oostelijke percelen wordt uitgegaan van een spontane ontwikkeling tot vochtig alluviaal bos 

(figuur 3.3).  

In perceel 798 en 841 ligt een hogedrukpijpleiding. Daar mogen geen graafwerkzaamheden plaatsvinden binnen 

de beschermingszone. Wel zullen de zaksloten aan de noord- en zuidzijde van perceel 798 worden gedempt. 

Perceel 841 wordt tot aan de beschermingszone van de hogedrukpijpleiding afgegraven. De grens van de 

beschermingszone zal niet bestaan uit een ‘harde’ steilrand maar uit een geleidelijke overgang zodat er geen 

erosie van de rand plaatsvindt. Deze maatregelen zijn als zodanig ook afgesproken met de beheerder van de 

hogedrukpijpleiding  

Perceel 421 is een openbare (onverharde)weg die midden door het landschap loopt . Dit pad heeft een eenzijdige 

laanbeplanting en een afwateringssloot. Om het landschapsbeeld te behouden blijft deze hogere rug behouden na 

de werkzaamheden. Ook de laanbeplanting, bestaande uit zomereiken, blijft in eerste instantie behouden. 

Eventueel aanwezige puinfundering in de weg wordt verwijderd. De aanwezige sloten verliezen hun functie door 

de afgravingen. De sloten blijven enkel aanwezig als glooiingen in het landschap.  De andere percelen dienen 

vloeiend op deze hogere rug aan te sluiten. Hierbij wordt wel de ‘rechte streep’ die het pad vormt, doorbroken. .   
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Figuur 3.3 Ambitie habitattypen voor de percelen van kaart 2 

3.2.3 Maatregelen Kaart 3 

 
Figuur 3.4 Percelen behorende bij kaart 3 

Voor de percelen op kaart 3 worden eveneens afgravingsmaatregelen genomen. Bij zowel perceel 261 als 274 

worden de lager gelegen delen afgegraven. Op de percelen wordt tot maximaal 0,25 meter vanaf maaiveld 

afgegraven. Dit wordt maaiveldvolgende gedaan waardoor de natuurlijke glooiing van het landschap geborgd blijft 

en versterkt wordt. Zo wordt voorkomen dat steilwanden ontstaan. De voedselrijke toplaag wordt afgegraven om 

een schrale uitgangssituatie te creëren. Hierdoor krijgen planten die van schrale en voedselarme omstandigheden 

houden de kans om zich hier te ontwikkelen. In de huidige situatie krijgen deze planten niet de kans om zicht te 

ontwikkelen omdat de bodem op dit moment veel te voedselrijk is en wordt gedomineerd door grassen, bramen en 
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pitrus. In het fosfaatonderzoek dat is uitgevoerd door B- WARE (bijlage II) is hier meer detailinformatie over 

opgenomen. Voorafgaand aan het afgraven dient de aanwezige elzenopslag/bomen gerooid te worden. Deze 

houtopslag staat op perceel 261 aan de noordrand van het perceel.  

3.3 BESCHRIJVING WATERSTAATSWERKEN 

Alle percelen grenzen aan een watergang (‘Oude Strijper Aa’ of ‘Strijper Aa’), zie ook figuur 2.1 en 8.1. De 

watergangen maken geen deel uit van het plan maar de werkzaamheden hebben indirect wel invloed op de 

watergangen. Perceel 320 grenst direct aan de Strijper Aa, de andere percelen aan de Oude Strijper Aa. De 

werkzaamheden worden zo uitgevoerd dat de waterstaatswerken niet worden aangetast.  
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4 BESCHIKBARE GRONDEN 

Ten behoeve van het ontgraven van de percelen en de overige maatregelen worden diverse 

maatregelen uitgevoerd. In dit hoofdstuk wordt inzicht verkregen in de grondbezitters voor dit 

project.  

4.1 KAART 1 

Perceel Eigenaar 

LDE01H 226 Staatsbosbeheer (aktepassering voorzien medio mei) 

LDE01H 320 Staatsbosbeheer (aktepassering voorzien medio mei 

LDE01H 321 Staatbosbeheer (aktepassering voorzien medio mei) 

 

4.2 KAART 2 

Perceel Eigenaar 

LDE01H 838 Staatsbosbeheer 

LDE01H 839 Provincie NB 

LDE01H 840 Staatsbosbeheer 

LDE01H 841 Provincie NB 

LDE01H 799 Staatsbosbeheer (aktepassering voorzien medio mei) 

LDE01H798 PPS Pipelines (Staatsbosbeheer in onderhandeling) 

LDE01H 421 Gemeente Heeze Leende (Staatsbosbeheer in 

onderhandeling) 

LDE01H 612 Staatsbosbeheer (aktepassering voorzien medio mei) 

LDE01H 613 Staatsbosbeheer (aktepassering voorzien medio mei) 

LDE01H 614 Staatsbosbeheer (aktepassering voorzien medio mei) 

  

4.3 KAART 3 

Perceel Eigenaar 

MHZ00F 261 Staatsbosbeheer 

MHZ00F 274 Staatsbosbeheer 
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5 VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN EN MELDINGEN 

Vanuit de voorgaande inrichtingsmaatregelen en de (beleids)kaders beschreven in deel 2 van dit projectplan is het 

noodzakelijk voorafgaand aan de realisatie van de inrichtingsmaatregelen meldingen te doen, en/of vergunningen 

en ontheffingen aan te vragen. In onderstaande tabel is hiervan een overzicht opgenomen.  

ME L D I N G /V E R G U N N I N G  P R O C E D U R E  V E R V O L GS T A P P E N  

Omgevingsvergunning Vergunning niet van 

toepassing (artikel 5.10 van 

de waterwet) vervalt bij 

gecoördineerde procedure.  

Werk of werkzaamheden 

uitvoeren  

Gecoördineerde projectplan procedure 

Kapvergunning Kapvergunning niet nodig, bij 

verwijderen houtopslag van 

percelen 

- 

Wet natuurbescherming- 

houtopstanden 

In het kader van 

instandhoudingsdoelstelling 

N2000, is werk vrijgesteld.  

Melding houtopstanden niet nodig conform 

artikel 4.4 lid 1 sub a van de Wet 

natuurbescherming 

Wet natuurbescherming- 

Soortenbescherming 

Natuurtoets zie bijlage III Geen ontheffing nodig 

Werken met ecologisch werkprotocol 

Wet natuurbescherming- 

Gebiedsbescherming 

Natuurtoets zie bijlage III 

 

De provincie geeft vrijstelling van 

vergunning voor N2000- 

instandhoudingsmaatregelen. Dit geldt ook 

voor dergelijke maatregelen die nog niet 

zijn opgenomen in een Natura 2000-

beheerplan.  

Geen vergunning nodig 

Stiltegebied Leenderheide Meeliften met ontheffing 

herinrichting Oude Strijper Aa 

- 

Melding grondverzet Melding voornemen tot 

ontgronding bij Meldpunt 

Bodemkwaliteit 

Melding uitvoering bij Meldpunt 

Bodemkwaliteit 

Watervergunning Besluitvorming Waterschap 

De Dommel middels 

projectplan waterwet 

Geen, zienswijzen worden verwerkt in nota 

van zienswijzen en definitief projectplan 

KLIC-melding KLIC-melding uitgevoerd in 

planfase 

PPS leiding aanwezig, wordt ontzien met 

de werkzaamheden 

Melding ontgronding Melding bij ODZOB 

behandeltermijn 8 weken 

Melding voorbereiden en indienen na 

afloop procedure projectplan Waterwet  

 

De voorwaarden (welke momenteel bekend zijn) die voortvloeien uit de bovengenoemde vergunningen en 

ontheffingen zijn verwerkt in dit voorliggende Projectplan Waterwet worden indien van toepassing verwerkt tijdens 

de uitvoeringsvoorbereiding van de inrichtingsmaatregelen in het bestek en zullen tijdens de uitvoering worden 

nageleefd. 
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6 EFFECTEN VAN HET PLAN 

In dit hoofdstuk wordt aangegeven welke positieve en negatieve effecten te verwachten zijn van 

dit project na realisatie, zowel voor de natuur, als voor de landbouw. Daarbij wordt ook 

aangegeven of het noodzakelijk is dat mitigerende en/of compenserende maatregelen getroffen 

worden om negatieve effecten te voorkomen of te compenseren. De mogelijke effecten 

gedurende de werkzaamheden worden in het volgende hoofdstuk beschouwd.  

6.1 MAATREGELEN EN DOEL 

De maatregelen die in dit Projectplan Waterwet worden beschreven hebben als voornaamste doel het herstel van 

de beoogde natuurdoeltypen, namelijk vochtige heiden, alluviale bossen en hoogveenbossen en het droge 

natuurbeheertype Dennen-, eiken- en beukenbos.   

Belangrijkste doel van het project is het voldoen aan de instandhoudingsdoelstellingen van het N2000 gebied. De 

aanwezige habitattypen in het projectgebied dienen in stand gehouden te worden overeenkomstig het N2000 

beheerplan. Een deel van de maatregelen in dit projectplan is gericht op het voorkomen van achteruitgang van de 

kwaliteit van deze habitattypen en tevens in de directe omgeving van kwalificerende habitattypen een uitbreiding 

te realiseren van dezelfde habitattypen. Hierdoor ontstaat een meer robuuste ruimtelijke eenheid zodat de natuur 

in de N2000 begrensde gebieden beter bestand is tegen negatieve invloeden (zoals te hoge stikstofdepositie). 

Daarnaast worden in dit projectplan tevens maatregelen beschreven waarmee voldaan wordt aan de opgaven 

vanuit de natte natuurparel en realisatie van het natuurnetwerk Brabant (NNB).  

De effecten van de hydrologische maatregelen die worden genomen, beperken zich alleen tot de gronden die 

reeds de functie / bestemming natuur hebben. In dit hoofdstuk worden de effecten van de maatregelen voor de 

instandhouding van de habitattypen, Leven de Dommel, NNP en NNB beschreven. Tenslotte worden in par 6.5 de 

effecten op de agrarische en de natuurpercelen beschreven.  

6.2 HYDROLOGISCHE MODELLERING EN ONDERZOEKEN 

Kaart 1 

Het verhogen van perceel 266 met maximaal 30 cm leidt niet tot verandering van de grondwaterstanden ten 

opzichte van NAP. Ten opzichte van maaiveld neemt de diepte van het grondwater toe voor het perceel, aangezien 

de maaiveldhoogte verhoogd wordt. In Projectplan Waterwet Herinrichting Oude Strijper Aa zijn de maatregelen 

voor dit project doorgerekend met een grondwatermodel. Ter hoogte van het perceel zit de GHG (Gemiddeld 

Hoogste Grondwaterstand) rond 40 tot 60 cm beneden maaiveld, zie figuur 6.1 . Door ophoging zal de GHG op 

een diepte van maximaal 70 tot 90 cm beneden maaiveld komen.  Verhoging van het perceel heeft geen effect op 

de grondwaterstanden in omliggende gebieden.  
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Figuur 6.1 GHG berekend in projectplan Herinrichting Oude Strijper Aa voor perceel 266 (rood omrand) met maatregel 

verhoging (in meters) 

Perceel 320 en 321 worden verlaagd met maximaal 30 cm. De GHG en GVG (Gemiddeld 

Voorjaarsgrondwaterstand) bevinden zich voor het zuidelijke deel van het perceel dichtbij maaiveld, in het noorden 

tussen de 20 en 40 cm beneden maaiveld, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.6.2.  Wanneer het perceel 

verlaagd wordt met maximaal 30 cm zal in de GHG en GVG situatie water op maaiveld komen te staan. Hierdoor 

zal de GHG en GVG ten opzichte van NAP in de orde van een aantal centimeters dalen ter hoogte van de percelen, 

aangezien grondwaterstand in de bodem verder kan stijgen dan boven maaiveld. Dit effect zal alleen plaatsvinden 

binnen het perceel.. 

Door verlaging van perceel 321 en 320 komt de maaiveldhoogte op ongeveer dezelfde hoogte als het gebied ten 

zuiden van het perceel (Berkenputten). De kwelstroom richting Berkenputten zal hierdoor niet veranderen.  
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Figuur 6.2 GHG berekend in projectplan Herinrichting Oude Strijper Aa voor perceel 320 en 321 (rood omrand) met 

maatregel verlaging (in meters) 

Kaart 2 

De percelen van kaart 2 worden verlaagd met maximaal 25 cm. De GHG en GVG bevinden zich voor deze percelen 

op of net onder maaiveld, zie 6.3. Wanneer de percelen worden verlaagd met maximaal 25 cm dan zal er langdurig 

water op maaiveld komen te staan. Hierdoor zal de GHG en GVG ten opzichte van NAP in de orde van een aantal 

centimeters dalen ter hoogte van deze percelen, aangezien grondwaterstand in de bodem verder kan stijgen dan 

boven maaiveld. Deze grondwaterstand stijging heeft geen effect op omliggende percelen.   

De percelen liggen onder een helling qua maaiveldhoogte, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.6.4 . 

Wanneer de percelen worden verlaagd met maximaal 25 cm blijft het gebied ten oosten van de percelen lager 

dan de percelen van kaart 2, hierdoor zal de kwelstroom voornamelijk naar dit gebied gaan.  
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Figuur 6.3 GHG berekend in projectplan Herinrichting Oude Strijper Aa voor percelen van kaart 2 (rood omrand) met 

maatregel verlaging (in meters) 
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Figuur 6.4 Maaiveldhoogte AHN 2 (m+NAP) voor percelen van kaart 2 

Kaart 3 

Perceel 261 wordt verlaagd met maximaal 25 cm. Dichtbij de Oude Strijper Aa zit de GHG net iets onder maaiveld, 

de flank op neemt de diepte van de GHG toe naar ongeveer 80 cm onder maaiveld, zie 6.5. Door verlaging van 

het perceel neemt de diepte van de GHG ten opzichte van maaiveld af, dichtbij de Oude Strijper Aa zal de GHG 

boven maaiveld komen en meer de flank op circa 50 cm beneden maaiveld. Ten opzichte van NAP veranderen de 

grondwaterstanden niet tot nauwelijks, waardoor verlaging van dit perceel geen effect heeft op omliggende 

percelen.  
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Figuur 6.5 GHG berekend in projectplan Herinrichting Oude Strijper Aa voor perceel 261 (rood omrand) met maatregel 

verlaging (in meters) 

Perceel 274 wordt verlaagd met maximaal 25 cm. De GHG en GVG bevinden zich voor dit perceel op 20 centimeter 

onder maaiveld, zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.6.6. Wanneer perceel 274 wordt verlaagd met 

maximaal 25 cm zal er langdurig water op maaiveld komen te staan. Hierdoor zal de GHG en GVG ten opzichte 

van NAP in de orde van een aantal centimeters dalen ter hoogte van het perceel, aangezien grondwaterstand in 

de bodem verder kan stijgen dan boven maaiveld. Dit effect zal alleen plaatsvinden op perceel 274.  
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Figuur 6.6 GHG berekend in projectplan Herinrichting Oude Strijper Aa voor perceel 274 (rood omrand) met maatregel 

verlaging (in meters) 

6.3 EFFECTENMAATREGELEN VOOR DE INSTANDHOUDING HABITATTYPEN N2000 

Rondom de percelen van het projectgebied zijn verschillende habitattypen aangewezen. De belangrijkste 

Habitattypen zijn H91D0 (hoogveenbos) en H91E0C (alluviaal bos). In figuur 6.7 is een kaart opgenomen met de 

ligging van de Habitats binnen het projectgebied nabij de Oude Strijper Aa. Binnen perceel 274 van Kaart 3 ligt het 

habitattypen H3160 (zure vennen). De afgravingen op perceel 274 zijn bedoeld om het kwalificerende habitattypen 

H3160 (zure vennen) te versterken. Met de afgraving wordt voorkomen dat dit habitattypen verslechterd. 

De maatregelen die in dit definitief projectplan zijn beschreven worden mede uitgevoerd ten behoeve van de 

instandhoudingsdoelstellingen van bovenstaande habitattypen. Deze maatregelen zijn opgenomen in het N2000 

beheerplan van dit gebied en hebben als doel om de grondwaterstand te verhogen in de habitattypen waardoor 

instandhouding en uitbreiding van deze habitattypen gerealiseerd kan worden. Daarnaast zorgen de maatregelen 

middels vernatting ervoor dat deze stikstofgevoelige habitattypen beter bestand zijn tegen de effecten van 
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stikstofdepositie, door het creeren van een robuuste eenheid en daardoor minder invloed van naastgelegen 

gebruiksfuncites. Bij het opstellen van het N2000 beheerplan is al getoetst dat de maatregelen een positief effect 

hebben op de stikstofgevoelige habitattypen. De uitvoering van de natuurherstelmaatregelen die zijn opgenomen 

in het N2000 beheerplan zijn vrijgesteld van de vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming. Deze 

natuurherstelmaatregelen worden uitgevoerd op grond van de Habitatrichtlijn. Dit blijft van kracht ook na de 

uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (zie par 6.3.2).  

 
Figuur 6.7 Aangewezen Habitattypen Oude Strijper Aa 
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6.3.1 Instandhouding habitattypen 

De huidige grondwaterstanden ter plaatse van de habitattypen zijn te laag voor het realiseren van de habitattypen. 

Met name in de zomer en het voorjaar zakken de grondwaterstanden te ver weg. Hierdoor worden de waardevolle 

habitattypen bedreigd. De oorzaak hiervan is dat de huidige sloten en greppels en aanwezige drainage die rondom 

de habitattypen zijn gelegen teveel grondwater aantrekken en afvoeren uit het gebied. Samen met de 

werkzaamheden die worden gerealiseerd tijdens het project van het beekherstel moeten deze problemen worden 

verholpen.  

De maatregelen die in dit projectplan zijn opgenomen om te voldoen aan de opgaven voor de instandhouding van 

de habitattypen overeenkomstig het N2000 beheerplan bestaan voornamelijk uit het afgraven van percelen. 

Met het afgraven en ophogen van de percelen wordt de gewenste abiotische situatie gecreëerd. Middels 

verschraling en vernatting is het mogelijk om de beoogde habitattypen te realiseren. Daarnaast hebben de 

maatregelen geen negatieve effecten op omliggende percelen, en dus ook niet op de instandhoudingsdoeltypen 

van N2000 (zie ook paragraaf 2.4).  

6.3.2 Uitspraak RvS inzake PAS 

Op 29 mei 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het Programma Aanpak Stikstof. De uitspraak 

van de Raad van State gaat expliciet in op de vraag wat de uitspraak betekent voor de natuurherstelmaatregelen 

(zoals de herstelmaatregelen die zijn opgenomen in dit Projectplan). Letterlijk stelt de Raad van State daarover het 

volgende:  

‘De Afdeling wil benadrukken dat deze uitspraak niets afdoet aan het belang dat gemoeid is met het treffen van 

maatregelen voor het behoud, herstel of het voorkomen van achteruitgang van natuurwaarden. Dergelijke 

maatregelen moeten worden getroffen ter uitvoering van artikel 6, eerste en tweede lid van de habitatrichtlijn.’  

Relevant voor de vraag naar de gevolgen voor de natuurherstelmaatregelen is de brief van de Minister van 

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van 20 november 2018 aan de Tweede Kamer naar aanleiding van 

de uitspraak van het Europees Hof van 7 november 2018. Daarin geeft de Minister van LNV aan dat de betreffende 

uitspraak het belang van de uitvoering van de herstel- en bronmaatregelen bevestigt. Daarom gaan de PAS-

partners door met de uitvoering van deze maatregelen, aldus de brief. Ook in de (recente) brief van 11 juni 2019 

van de Minister van LNV wordt het belang van herstelmaatregelen benadrukt.  

Het belang van de natuurherstelmaatregelen blijft overeind. 

6.4 EFFECTEN MAATREGELEN VOOR OPGAVE LEVEN DE DOMMEL 

In het projectgebied zijn meerdere percelen gelegen die in (voornamelijk) eigendom zijn van Staatsbosbeheer. Dit 

betreft voormalige landbouwpercelen die enkele jaren geleden zijn omgezet naar natuur. Andere percelen zijn 

verpachte natuurpercelen en landbouwpercelen.  

Waterschap de Dommel heeft als doelstelling in het project ook om een bijdrage te leveren aan het actieplan Leven 

de Dommel. In het actieplan zijn maatregelen opgenomen om de beekdalen klimaatrobuuster in te richten. Een 

van de vier sporen uit het actieplan is : “Meer ruimte voor water”. Door het afgraven van de percelen van 

Staatsbosbeheer ontstaat extra ruimte om water langer te kunnen vasthouden. De af te graven percelen zullen 

vooral in de winter deels onder water komen te staan als gevolg van natuurlijke inundatie.  

6.5 EFFECTEN MAATREGELEN VOOR OPGAVE NNP EN NNB 

In de huidige staat zijn alle percelen voedselrijke percelen die worden gedomineerd door slechts enkele 

plantensoorten zoals pitrus, bramen en grassen. Door de percelen te verschralen wordt een kans geboden voor 

andere soorten die op schralere bodems leven. Hierdoor wordt de natuurwaarden ter plaatse verhoogt. Daarnaast 

wordt door het afgraven het gebied ook natter, dit tezamen maakt het mogelijk om de nattere habitattypen te 

herstellen, hierdoor wordt de NNP ter plaatse hersteld. De inrichting is erop gericht naast de realisatie van N2000 

kwalificerende habitattyoen ook de doelstellingen vanuit het Natuurbeleidsplan van de Provincie Noord-Brabant te 

realiseren. Omdat de percelen gelegen zijn naast of direct nabij kwalificerende habitattypen en er een dusdanige 

goede uitgangssituatie wordt gecreëerd met de uitvoering van de maatregelen is het mogelijk om een hogere 
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ambitie waar te maken dan opgenomen is in het Natuurbeleidsplan. Daarmee wordt ruimschoots voldaan aan het 

realiseren van de natuurambitie in het kader van het Natuur Netwerk Brabant (NNB). 

6.6 EFFECTEN OP LANDBOUW EN NATUUR 

De maatregelen worden uitgevoerd om te voldoen aan de instandhouding van de habitattypen en om voldoende 

vernatting in de natte natuurparel te realiseren. Door het uitvoeren van deze maatregelen wijzigen de 

grondwaterpeilen in het gebied niet. Door de verlagen van het maaiveld van de meeste percelen komen deze 

percelen wel dichter bij het grondwater te liggen. In onderstaande paragrafen zijn de gevolgen van de maatregelen 

op de landbouw- en natuurpercelen beschreven.  

6.6.1 Effecten op agrarische percelen 

De vernatting als gevolg van in dit  projectplan beschreven maatregelen heeft geen effect op de agrarische percelen 

die gelegen zijn binnen het gebied.  

6.6.2 Effecten op natuur 

De vernatting als gevolg van in dit projectplan beschreven maatregelen heeft enkel effect op de percelen waar de 

maatregelen worden toegepast. De grondwaterstand veranderd ter plaatse ten opzichte van het maaiveld enkel 

omdat het maaiveld verlaagd (en op een enkel perceel verhoogd) wordt. Dit heeft een positief effect op de beoogde 

habitattypen voor de percelen die verlaagd worden. Ten opzichten van het NAP veranderd er niks voor de 

omgeving.   

6.7 CULTUURHISTORIE EN LANDSCHAP 

De huidige landschapsvormen blijven zoveel als mogelijk gehandhaafd door alle afgravingen reliëfvolgend uit te 

voeren waarbij geleidelijk aansluiting op hogere en drogere delen plaatsvindt (geen steilranden). . Zo wordt 

bijvoorbeeld bij de inrichting van de percelen op Kaart 2 rekening gehouden met de hoger gelegen rug waarop de 

zandweg is gelegen. Dit pad heeft een eenzijdige laanbeplanting. Om het landschapsbeeld te behouden blijft deze 

hogere rug behouden. De andere percelen dienen vloeiend op deze hogere rug aan te sluiten. Hierbij wordt wel 

de ‘rechte streep’ die het pad vormt, zoveel mogelijk doorbroken. De inlandse eiken zullen daarbij echter worden 

gehandhaafd.  

Op kaart  3, op perceel 274 liggen de Weijers. Dit is een van nature venachtige laagte (figuur 6.8). Met de geplande 

werkzaamheden wordt de oorspronkelijke Weijers hersteld.  
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Figuur 6.8 Historische kaart van het zuidelijke deel van de Oude Strijper Aa (ca. 1850). Daarop is de ‘Weijers’ te zien (rood 

omkaderd). 

6.8 ARCHEOLOGIE 

Kaart 1 

Perceel 266 wordt opgehoogd met grond, de bodem blijft hier onaangetast. Bij de percelen die afgegraven worden 

(320 en 321), beperkt de afgraving zich grotendeels tot het verwijderen van de toplaag (ca. 25 cm). Deze percelen 

zij nog niet onderzocht op de mogelijke archeologische waarden. Dit dient nog uitgevoerd te worden.   

Kaart 2 

Uit onderzoek, uitgevoerd door BAAC, is geconstateerd onder de percelen van Kaart 2 een laagte van Usselo ligt. 

Door eerdere afgravingen liggen deze mogelijk dicht onder het maaiveld. Voorafgaand aan de afgravingen dient 

hier nader onderzoek te worden gedaan, om te bepalen of deze laag wordt aangetast. 

Kaart 3 

Perceel 274, van kaart 3, heeft twee archeologische waardes op het perceel. Dit gebied heeft een hoge 

archeologische verwachting en een onbekende verwachting (ven).  Om te voorkomen dat archeologische vondsten 

worden aangetast dient hier nog een aanvullend (boor)onderzoek te worden uitgevoerd. Voor perceel 261 zijn de 

verwachtingen dat hier natte context vindplaatsen aanwezig zijn, voor dit perceel wordt eveneens booronderzoek 

geadviseerd alvorens graafwerkzaamheden worden uitgevoerd. 

Algehele conclusie 

Negatieve effecten door aantasting van archeologische waarden zijn niet te verwachten, maar voor enkele 

ingrepen geldt dat (nader) onderzoek nodig is om zeker te kunnen stellen dat dergelijke effecten niet kunnen 

optreden. Dat is in de milieubeoordeling beschreven en het uitvoeren van dit aanvullende onderzoek is geborgd in 

de wet- en regelgeving. Als uit het nader onderzoek blijkt dat er sprake is hoge archeologische waarden zullen 

deze waarden moeten worden beschermd. Dit kan er toe leiden dan niet alle maatregelen kunnen worden 

uitgevoerd. In dit projectplan is daarom geconcludeerd dat er, ondanks de leemten is kennis, geen sprake zal zijn 

van negatieve effecten door beïnvloeding van de archeologische waarden.   
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6.9 INUNDATIES 

Als gevolg van de maatregelen treden in de toekomst op een aantal locaties inundatie op, waar in de huidige 

situatie dit niet voorkomt. Met uitzondering van perceel 226 gaat bij alle percelen inundatie optreden. Door de 

verlagingen komt het grondwater tot aan het maaiveld en geregeld zelfs op het maaiveld (zie ook paragraaf 2.3). 

Omdat de maatregelen geen externe werking hebben op de omliggende gebieden, zijn invloeden van de 

maatregelen op de grondwaterstand van de omliggende percelen niet te verwachten dan wel uit te sluiten.   

6.10 AARDKUNDIGE WAARDE 

De percelen van Kaart 1 en 2 vallen buiten de kaardkundig waardevolle gebieden. De percelen van Kaart 2 grenzen 

wel aan aardkundig waardevolle gebieden aan de oost, zuid en west zijden. Op kaart 3 ligt perceel 261 in een 

aardkundig waardevol gebied. Met de werkzaamheden wordt in Aardkundig waardevol gebied Leenderbos, 

Tongelreep, Groote Heide, Het Goor gewerkt (figuur 6.3).  

 
Aardkundig waardevolle gebieden mogen niet aangetast worden. Binnen dit gebied worden de volgende elementen 

beschermd: Pingo-ruïne Klein Hasselsven met kenmerkende randwal, Paraboolduin met Brugven in 

uitwaaiingslaagte Land- en stuifduinen met tussenliggende laagten, Vennen, Stuifzandwallen, Laaggelegen, 

vochtige dekzandvlakte van Het Goor. Op perceel 261 zijn deze elementen niet aanwezig en worden derhalve niet 

aangetast. Omdat niet buiten de grenzen van het plangebied wordt gewerkt, wordt ook bij kaart 2 geen 

beschadiging aan het aardkundig waardevol gebied toegebracht.   

Kaart 2 

Perceel 261 

Figuur 6.3 Locaties van de percelen (indicatief: blauwe kaders) ten opzichten van het 

aardkundig waardevol gebied (oranje omlijnd) 
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7 WIJZE VAN UITVOERING 

 

7.1 UITVOERINGSVOORWAARDEN 

De volgende maatregelen worden getroffen om negatieve gevolgen tijdens de uitvoering zoveel mogelijk te 

voorkomen of te beperken: 

• Indien noodzakelijk worden rijplaten toegepast om structuurbederf van de bodem te voorkomen. 

• Rij- en werkstroken zullen na afloop van de werkzaamheden worden hersteld middels het woelen, het 

frezen en/of het inzaaien van de desbetreffende grond.  

• Tijdens de uitvoering wordt natuurtechnisch gewerkt. Er worden kansen voor natuurontwikkeling 

gecreëerd door het aanbrengen van microreliëf in de afwerking van afgegraven delen, door het 

voorkomen van losse grond, door het doordacht behandelen van de aanwezige grondlagen, door het 

vermijden van bodemverstoring en verdichting en het ontzien van bestaande natuur- en gebiedswaarden.  

• Tijdens de uitvoeringswerkzaamheden zullen extra vervoersbewegingen van vrachtauto’s (nabij het 

projectgebied) plaatsvinden. In het nog op te stellen bestek wordt bekeken hoe de overlast van deze 

vervoersbewegingen en de bijbehorende overlast zoveel mogelijk kan worden beperkt. Hiervoor wordt 

een grondstromenplan en een verkeersplan opgesteld. 

• Tijdens uitvoering van de werkzaamheden wordt gewerkt conform een vastgestelde gedragscode in het 

kader van de Wet natuurbescherming en een ecologisch werkprotocol. 

• Door bij uitvoering van werkzaamheden één richting op te werken worden vluchtmogelijkheden voor 

dieren opengehouden.  

• Met het werk wordt geen depot gecreëerd, grond die vrijkomt door de werkzaamheden wordt direct 

afgevoerd. Dit om te voorkomen dat grond lang in het gebied blijft liggen omdat het niet afgevoerd kan 

worden.  

 

7.2 PLANNING 

Voordat er tot uitvoering van het plan kan worden overgegaan zijn er nog een aantal stappen te doorlopen. 

Hieronder zijn de belangrijke mijlpalen weergeven,  

→ Mei 2020: ter inzage legging concept Projectplan Waterwet; 

→ 1 oktober 2020: Projectplan Waterwet Onherroepelijk;  

→ Najaar/winter 2020/21: start uitvoeringswerkzaamheden.  
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Figuur 8.1: uitsnede leggerkaart . 

8 LEGGER, BEHEER EN ONDERHOUD 

8.1 LEGGER 

In de Keur is naar gelang het belang voor de waterhuishouding onderscheid gemaakt in A-wateren, B-wateren en 

C- wateren. A-wateren en B-wateren zijn opgenomen in de legger. C-wateren zijn vrijgesteld van registratie in de 

legger. Een legger is een verzameling kaarten waarin de afmetingen van de watergangen met de daarin gelegen 

kunstwerken en waterkeringen precies zijn vastgelegd. In de Keur en de leggers is tevens vastgelegd wie voor een 

watergang of waterkering onderhoudsplichtig is en welke voorwaarden van toepassing zijn. Het waterschap is ten 

aanzien van de A-wateren onderhoudsplichtig, inclusief de daarin, op of over gelegen kunstwerken. Ten aanzien 

van de B-wateren zijn de aangelanden onderhoudsplichtig. 

De Oude Strijper Aa wordt aangeduid als leggerwaterloop categorie A (figuur 8.1).  

Grenzend deze watergangen vinden werkzaamheden plaats, zoals het ontgraven van percelen en uitspreiden van 

grond op een perceel. Bij deze werkzaamheden worden geen waterstaatswerken aangepast. Een aanpassing aan 

de legger is bij dit project dan ook niet aan de orde.  
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8.2 BEHEER EN ONDERHOUD 

Na inrichting zal voor alle percelen beheersubsidie worden aangevraagd bij de provincie en zal beheer  

plaatsvinden conform de beheervoorschriften zoals gesteld in de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). 

Voor beide percelen van kaart 1 is het de bedoeling dat hier een bos tot ontwikkeling komt. Het onderhoud en 

beheer is hier minimaal. De verwachting is dat het bos zichzelf gaat ontwikkelen op percelen 320 en 321. Perceel 

266 zal ten behoeve van het habitattypen dennen-, eiken-, en beukenbos worden ingeplant. Onderhoud vindt plaats 

indien gevaarlijke situaties zich gaan voordoen, denk hierbij aan afgebroken takken of omgevallen bomen. 

Voor kaart 2 wordt de oostzijde ingericht als bos en het westelijk perceel als heide. Voor het heide perceel wordt 

heide plagsel geënt. Om de heide hier tot ontwikkeling te laten komen worden indien nodig de houtige opslag op 

het perceel verwijderd. Voor het oostelijke perceel geldt dat hier in principe geen beheer en onderhoud wordt 

gedaan tenzij zich gevaarlijke situaties gaan voordoen.  

De afgegraven delen van Kaart 3 gaan ontwikkelen als venachtige laagte/  natte heide. Beheer wordt hier tot het 

minimale beperkt.  
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9 SAMENWERKING EN COMMUNICATIE 

In onderstaande alinea is kort beschreven op welke manier de verschillende partijen hebben 

samengewerkt om te komen tot dit projectplan en de voorgenomen inrichting. Daarnaast is 

opgenomen hoe de communicatie naar de burger en omgeving is georganiseerd. 

9.1 SAMENWERKING 

Staatsbosbeheer is initiatiefnemer van dit herinrichtingsplan. Diverse partijen zijn in of nabij het plangebied actief. 

Voor het opstellen van de inrichting en dit definitief projectplan heeft overleg plaatsgevonden tussen de betrokken 

partijen. 

Partijen die bij het opstellen van het plan direct betrokken zijn: 

• Provincie Noord-Brabant. 

• Waterschap de Dommel 

 

Waterschap De Dommel is het project gestart in het kader van realisatie van haar doelstellingen voor beekherstel 

(KRW), NNB en inrichting NNP. In een latere fase zijn daar a.g.v.  een bestuurlijke overeenkomst tussen 

waterschap en provincie de opgaven in het kader instandhouding van de habitattypen overeenkomstig het N2000 

beheerplan  aan toegevoegd. 

Ontwikkelingen 

Rondom de Strijper Aa zijn diverse ontwikkelingen gaande, waarop de toekomstige inrichting van de beek (en 

aanliggende gronden) dient te worden afgestemd. Het betreft het volgende project: 

• Herinrichting Oude Strijper Aa  

 

9.2 COMMUNICATIE 

Omdat de meeste percelen al in bezit zijn van de betrokken partijen, is er weinig afstemming geweest met andere 

stakeholders. Staatsbosbeheer heeft contact opgenomen met gemeente Heeze-Leende en Sabic pipelines ten 

aanzien van de grondpositie in het gebied. Het waterschap ligt later de betrokken stakeholders in de omgeving in 

over de voorgenomen maatregelen. Dit doet het waterschap omdat ze reeds contact heeft met de betreffende 

stakeholders in het kader van de herinrichting Oude Strijper Aa.  
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DEEL II: VERANTWOORDING 

Beleid, wetten, regels en afspraken op allerlei niveaus zijn van invloed op de planvorming en 

realisatie van het inrichtingsplan. Het vormt een kader waarbinnen keuzes gemaakt worden. In 

dit deel wordt de relatie tussen relevante wetten, regels en beleid vanuit de overheden en dit 

project gelegd. Deze wet- en regelgeving bieden het kader en de rechtvaardiging van het 

project.  

1 WETGEVING 

Het projectplan “Realisatie NNB en habitats omgeving Oude Strijper Aa” dient te voldoen aan 

de vigerende wet- en regelgeving. In hoofdstuk 1 van voorliggend Deel II is het projectplan dan 

ook getoetst aan de relevante wet- en regelgeving. Daarbij is steeds de relatie van het 

projectplan met de relevante wet- en regelgeving aangegeven.  

1.1 WATERWET 

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater, en verbetert ook de samenhang tussen het 

waterbeheer en de ruimtelijke ordening. De Waterwet is een vertaling van Europese doelstellingen op het gebied 

van waterkwaliteit en waterkwantiteit uit de Kader Richtlijn Water (KRW). Wanneer een waterstaatswerk wordt 

aangelegd of gewijzigd, moet op grond van artikel 5.4 Waterwet een projectplan worden vastgesteld, met daarin 

een beschrijving van het werk en de wijze waarop dat zal worden uitgevoerd én een beschrijving van de 

voorzieningen om nadelige gevolgen van de uitvoering van het werk ongedaan te maken of te beperken. Door dit 

projectplan op te stellen wordt voldaan aan artikel 5.4 van de Waterwet.   

De Waterwet heeft drie doelstellingen: 

1. het voorkomen en waar nodig beperken van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste 

(waterkwantiteit); 

2. het beschermen en verbeteren van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen 

(waterkwaliteit); 

3. het vervullen van overige maatschappelijke functies van het watersysteem. 

 

Onderhavig project levert een bijdrage aan de drie doelstellingen van de Waterwet. Door het afgraven van de 

percelen wordt de natte natuurparel hersteld op deze percelen, dit is een ecologische impuls voor het gebied 

(doelstelling 2). Daarnaast zullen de maatregelen ervoor zorgen dat in het beekdal in droge perioden het water 

langer vast wordt gehouden. Hierdoor dragen de geplande maatregelen bij aan het tegengaan van verdroging 

(doelstelling 1). Maatschappelijk gezien (doelstelling 3) draagt dit project bij aan de instandhoudingsdoelstellingen 

van het Natura2000 gebied Leenderbos, Groote Heide en De Plateaux en het herstel van de Natte Natuurparel 

Strijper Aa/ Het Goor.  

De doelstellingen uit de Waterwet zijn door vertaald in provinciaal en regionaal water- en omgevingsbeleid zoals 

het Provinciaal Waterplan Noord-Brabant en het Waterbeheerplan van Waterschap de Dommel. Deze 

beleidskaders komen in de volgende paragrafen aan de orde en vormen de uitgangspunten voor de manier waarop 

het waterschap met dit projectplan bijdraagt aan de waterdoelstellingen, inclusief het omgevingsbeleid. 

1.2 WET ALGEMENE BEPALINGEN OMGEVINGSRECHT 

Sinds 1 oktober 2010 is de wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingevoerd. In het kader van de Wabo 

wordt een gecoördineerde projectplan procedure gevolgd, waardoor voor dit project geen omgevingsvergunning 

aangevraagd hoeft te worden.   
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1.3 WET MILIEUBEHEER 

Hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, die onderdeel uitmaakt van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, 

gaat over de milieueffectrapportage (MER). Een m.e.r.-procedure is verplicht bij de voorbereiding van activiteiten 

die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Een m.e.r.-procedure heeft als hoofddoel het 

milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de voorbereiding en vaststelling van een plan of besluit. In dit geval 

is dat het Projectplan Waterwet. 

Om te bepalen of een plan of besluit m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig is, wordt gekeken of de geplande 

activiteiten voorkomen in het Besluit m.e.r. De voorgenomen maatregelen voor het project staan als activiteiten 

genoemd in de zogenaamde C- en D-lijst van het Besluit m.e.r., waarbij ook drempelwaarden voor de omvang van 

de activiteit zijn gegeven: 

Gezien de aard van het voornemen is er geen sprake van een verplichting tot het doorlopen van een m.e.r. De 

omvang van de voorgenomen activiteiten ligt onder de drempelwaarde(n) van activiteiten die zijn opgenomen in 

de C- en D-lijst van het Besluit m.e.r. (D.9 en C.16/D.16). Echter ook voor activiteiten onder de drempelwaarde 

moet het bevoegd gezag  nagaan of activiteiten mogelijk aanzienlijke milieugevolgen hebben en mogelijk wel een 

m.e.r.-procedure moet worden doorlopen. Om het bevoegd gezag in de gelegenheid te stellen de effecten van de 

voorgenomen maatregelen op het milieu te kunnen wegen en te beoordelen of er een m.e.r.-procedure moet 

worden doorlopen, is een milieueffectbeoordeling opgesteld. Deze Beoordeling milieueffectenRealiseren NNB en 

habitats omgeving Oude Strijper Aa (26 mei 2020) is opgenomen in bijlage IV van voorliggend projectplan.  

De beoordeling van milieueffecten is uitgevoerd voor de aspecten natuur, water, bodem, landschappelijke, 

cultuurhistorische en aardkundige waarden en het woon-, werk- en leefmilieu. Op basis van de uitgevoerde studies 

en onderzoeken  kan worden geconcludeerd dat de geplande ingrepen voor de percelen rondom de Oude Strijper 

Aa een belangrijke bijdrage (kunnen) leveren aan de doelen op het natuur en water en geen belangrijke negatieve 

of onomkeerbare nadelige effecten veroorzaken.  

Bij de voorbereiding en uitvoering van de herinrichtingsmaatregelen van de Oude Strijper Aa dient men rekening 

te houden met aanvullende werkzaamheden en/of onderzoeken: 

• aanvullend archeologisch booronderzoek, waarvoor een archeologisch Programma van Eisen (PvE) 

wordt opgesteld dat ter goedkeuring aan het bevoegd gezag wordt voorgelegd;  

• aanvullen van het ecologisch werkprotocol van de herinrichting Oude Strijper Aa, met de maatregelen 

voor dit project. 

 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden verdient de verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid bijzondere 

aandacht. Dit vanwege de hoeveelheid transport-bewegingen en de potentiële schades die kunnen ontstaan tijdens 

de uitvoering aan wegen en natuur- en landbouwpercelen (onder andere greppels, gewassen, bomen, struiken, 

lage begroeiingen). Hiertoe wordt een grondstromenplan en een verkeersplan met verkeerskaarten uitgewerkt. 

Tevens worden 0-opnames gemaakt van de wegen waarop in het kader van de realisatie van de maatregelen 

verkeersbewegingen mogen plaatsvinden. 

Op grond van de resultaten van deze milieubeoordeling is er geen aanleiding voor het opstellen van een 

milieueffectrapport en het doorlopen van een m.e.r.-procedure. Het project is gericht op het bereiken van doelen 

op het gebied van natuur en water. De omvang van de ingrepen is beperkt en van externe effecten is geen sprake.. 

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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1.4 WET BODEMBESCHERMING 

Op de af te graven gronden van Staatsbosbeheer is een grondbodemonderzoek uitgevoerd. De resultaten van dit 

onderzoek zijn opgenomen in bijlage V PM: Volgt nog. De af te graven gronden van Staatsbosbeheer zijn 

toepasbaar en worden conform Besluit Bodemkwaliteit toegepast 

Voor Kaart 1 en 2 waar afgravingen zijn gepland, is nog geen Milieuhygiënisch bodemonderzoek uitgevoerd. Het 

benodigde onderzoek wordt in de besteksfase uitgevoerd. Hoe vervolgens met de vrijgekomen grond wordt 

omgegaan, hangt af van de uitkomsten van dit onderzoek.  

1.5 WET NATUURBESCHERMING 

De bescherming van soorten, hun leefgebieden en habitattypen is geregeld in de Europese Vogelrichtlijn en 

Habitatrichtlijn en op nationaal niveau verankerd in de Wet natuurbescherming. In deze wet is ook de bescherming 

van houtopstanden opgenomen. Zo bestaat de Wet natuurbescherming uit drie onderdelen, te weten de 

soortenbescherming, gebiedsbescherming en houtopstanden. Voor het plangebied Oude Strijper Aa is een 

natuurtoets uitgevoerd, waarin de effecten van de voorgenomen maatregelen voor deze drie onderdelen zijn 

getoetst. De natuurtoets is opgenomen in bijlage III van voorliggend projectplan.  

Soortenbescherming 

De bescherming en het behoud van in het wild levende plant- en diersoorten binnen en buiten de beschermde 

natuurgebieden is geregeld in het soortbeschermingsdeel van de Wet natuurbescherming. Het uitgangspunt van 

de wet is het ‘Nee, tenzij…” principe. Dit betekent dat geen schade mag worden toegebracht, tenzij dit nadrukkelijk 

is toegestaan (in de vorm van een vrijstelling of verleende ontheffing). In de Wet natuurbescherming wordt 

onderscheid gemaakt in een drietal beschermingsregimes, namelijk de ‘vogelrichtlijn’, ‘habitatrichtlijn’ en ‘andere 

soorten’. In het plangebied zijn soorten aanwezig van alle drie de beschermingsregimes van de Wet 

natuurbescherming.  

Omdat de werkzaamheden betrekking hebben tot natuurherstel, hoeft voor dit project geen ontheffing te worden 

aangevraagd. Echter moet wel worden aangetoond dat de gunstige staat van instandhouding van voorkomende 

beschermde soorten niet wordt aangetast. Het ecologisch werkprotocol dat wordt gebruikt voor ‘herinrichting Oude 

Strijper Aa’ wordt aangevuld met de werkzaamheden voor kaart 1, 2 en 3.   

Gebiedsbescherming 

De Wet natuurbescherming richt zich o.a. op de bescherming van daartoe aangewezen gebieden. Dit zijn de Natura 

2000-gebieden. In het aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied is opgenomen welke 

instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied gelden. Dit kunnen doelstellingen zijn voor habitattypen en/of plant- 

of diersoorten. Er kan sprake zijn van een behoudsdoelstelling of van een verbeter- of uitbreidingsdoelstelling voor 

een habitattype of (leefgebied van) een soort. Activiteiten die schade toebrengen aan de beschermde natuur in 

deze gebieden zijn verboden.  

Maatregelen die worden genomen dienen voldoende concreet beschreven te zijn in het definitieve N2000 

beheerplan van het gebied om vrijgesteld te zijn van vergunningplicht. Het N200 beheerplan van Leenderbos, 

Groote Heide & De Plateaux is in oktober 2017 door Provincie Noord-Brabant definitief vastgesteld. Indien 

maatregelen of handelingen voldoende concreet beschreven zijn in het N2000 beheerplan en derhalve dus al 

eerder getoetst zijn bij vaststelling van het N2000 beheerplan is nadere toetsing / vergunningaanvraag niet nodig. 

Maatregelen die niet of zeer globaal beschreven staan zijn niet per definitie vrijgesteld en moeten daarom nog 

getoetst worden. De maatregelen die worden genomen in het kader van dit project zijn beschreven in het 

natuurbeheerplan van het N2000- gebied Leenderbos, Groote heide & De plateaux. Hierdoor zijn de maatregelen 

in het kader van het N2000- gebied al in een eerder stadium getoetst en hierdoor in beginsel vrijgesteld van 

vergunningplicht. Volledigheidshalve is voor fase 1 toch een vergunning aangevraagd voor dit onderdeel. De 

reactie uit deze uitvraag bevestigd dat de maatregelen vrijgesteld zijn omdat deze reeds in het N2000 beheerplan 

zijn opgenomen. Voor fase 2 is eveneens geen vergunning nodig, omdat de maatregelen worden uitgevoerd in het 

kader van de N2000- herstelmaatregelen.  
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Houtopstanden 

De bescherming van houtopstanden is niet aan de orde bij de uitvoering van de maatregelen zoals in dit projectplan 

zijn beschreven. Met de realisatie van de plannen worden namelijk instandhoudingsmaatregelen voor N2000- 

gebied Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux gerealiseerd. Dergelijke kap is vrijgesteld van vergunningsplicht 

(artikel 4.4 lid 1 sub. a).  

 

1.6 WET OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG (WAMZ) 

Op grond van deze wet is door BAAC in april 2019 een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd volgens de 

KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie). Aan de hand van het bureauonderzoek is geconstateerd dat er 

binnen het plangebied verschillende locaties aanwezig zijn met een middelhoge- en een hoge archeologische 

verwachting. Op die locaties waar graafwerkzaamheden plaatsvinden wordt een archeologisch programma van 

eisen opgesteld. Hierin wordt de nadruk gelegd op archeologische begeleiding tijdens uitvoering van de 

werkzaamheden. Zeer waarschijnlijk wordt deze begeleiding uitgevoerd voor de gebieden met hoge- en 

middelhoge verwachtingswaarde. Het archeologische onderzoeksrapport is opgenomen in bijlage VI van 

voorliggend projectplan. Voor perceel 320, 321 en perceel 264 zijn nog geen of onvoldoende gegevens 

beschikbaar, hier dient (aanvullend) onderzoek te worden uitgevoerd.   

1.7 WET INFORMATIE UITWISSELING BOVENGRONDSE EN ONDERGRONDSE NETTEN 

EN NETWERKEN (WIBON) (KLIC) 

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WIBON) is op 1 juli 2008 in werking getreden. Hierin zijn 

afspraken vastgelegd om graafschade aan kabels en leidingen te voorkomen. Als voorbereiding hierop heeft BTL 

Advies een oriëntatiemelding (Oriënterende KLIC-melding) uitgevoerd. Hierbij is naar voren gekomen dat er een 

PPS leiding aan de zuidzijde van kaart 2 loopt (figuur 1.1).  

 
Figuur 1.1 Resultaat KLIC- melding: PPS leiding aan de zuidzijde van het perceel 
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1.8 ONTGRONDINGENWET 

Op basis van artikel 2.33 onderdeel b van de Interim Omgevingsverordening is geen vergunning nodig voor 

ontgrondingsactiviteiten in het kader van ecologische verbindingszones, beek- en kreekherstelprojecten en overige 

natuurontwikkelingsprojecten, wanneer deze ontgrondingen in overeenstemming is met:  

 

1. de vigerende gebiedsanalyse N2000 Grote Heide Leenderbos & de Plateaux of, bij gebreke van een ter 

plaatse geldende gebiedsanalyse, het vigerend natuurbeheerplan op het moment van de melding; en  

2. zijn opgenomen in een plan waarin de betrokken belangen bij de ontgronding zijn afgewogen en dat is 

voorbereid met toepassing van artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.  

 
Aan beide onderdelen wordt voldaan. De percelen die onderdeel uitmaken van dit projectplan zijn in het 

natuurbeheerplan van Noord- Brabant allen aangemerkt als zowel NNB als NNP (figuur 1.2). Hierbij worden alle 

percelen (met uitzondering van perceel 274, dit is N10.02 vochtig hooiland) benoemd als ‘N00.01 Nog om te 

vormen landbouwgrond naar natuur (inrichting)’. Zo wordt voldaan aan criteria 1. Voor punt 2 is dit projectplan 

opgesteld dat ter inzage heeft gelegen.  

Een melding van de ontgronding volstaat hier.  

 
Figuur 1.2 Het NNP ter plaatse van het plangebied, blauw gearceerd (Bron: Provincie Noord- Brabant).  
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2 BELEID 

Naast de wet- en regelgeving dient het projectplan te passen binnen het vastgestelde 

waterbeleid op nationaal, regionaal en lokaal niveau (paragraaf 10.2).Onderstaand worden van 

hogere naar lagere overheid de verschillende beleidskaders beschreven die relevant zijn voor 

de herinrichting van de percelen. 

2.1 PROVINCIAAL MILIEU- EN WATERPLAN 2016-2021 

Op 18 december 2015 is het Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016 - 2021 (PMWP) vastgesteld. Het PMWP staat 

voor samenwerken aan Brabant waar iedereen prettig woont, werkt en leeft in een veilige en gezonde 

leefomgeving.  

De Oude Strijper Aa heeft een belangrijke functie voor het natuurnetwerk Brabant. De beekloop heeft de 

deelfuncties: ‘Natura 2000-gebieden’ en ‘Natte natuurparels’. De inrichting en het beheer zijn gericht op behoud, 

herstel en ontwikkeling van gezonde en goed functionerende ecosystemen. 

Onderhavig projectplan voorziet in herstel van de NNP. Door de afgravingen wordt water langer vastgehouden en 

verdroging tegengegaan, hetgeen een positieve uitwerking heeft op de beoogde natuurdoelen.   

2.2 STRUCTUURVISIE RUIMTELIJKE ORDENING 2014 

Op 19 maart 2014 is de Structuurvisie ruimtelijke ordening 2014 in werking getreden (figuur 2.1). 

De structuurvisie geeft de hoofdlijnen van het provinciaal ruimtelijk beleid tot 2025. In de structuurvisie is het 

landelijk gebied opgedeeld in vier ruimtelijke structuren. Dit zijn de: 

• de groenblauwe structuur; 

• het landelijk gebied; 

• de stedelijke structuur; 

• de infrastructuur. 

 

 

Figuur 2.1 Uitsnede structuurvise 2010- revisie 2014 



Projectplan Waterwet realisatie NNB 

Staatsbosbeheer  39 

 

De percelen liggen hoofdzakelijk binnen de 'groenblauwe structuur' met als nadere specificering 'kerngebied 

groenblauw'. Het kerngebied groenblauw bestaat uit het Natuurwetwerk Nederland inclusief de ecologische 

verbindingszones en waterstructuren zoals beken en kreken. Deze waterstructuren zijn nagenoeg geheel 

gebaseerd op de Kaderrichtlijn Water. Het ruimtelijke beleid is gericht op behoud, herstel en ontwikkeling van de 

natuurlijke en landschappelijke kwaliteiten.  

Binnen de waterbergingsgebieden kunnen functies als landbouw, natuur en recreatie zich binnen grenzen 

ontwikkelen. Voorliggend plan voorziet in een herstel van de NNP op de percelen. Door de afgravingen kan water 

langer worden vastgehouden in het gebied en wordt verdroging tegengegaan. Dit komt de robuustheid van de 

groenblauwe structuur ten goede.   

2.3 VERORDENING RUIMTE 2014 (GECONSOLIDEERD JANUARI 2019) 

De provincie Noord-Brabant heeft op 7 februari 2014 en 14 maart 2014 de Verordening ruimte 2014 vastgesteld 

(figuur 2.2). De verordening is sindsdien op onderdelen meermaals gewijzigd. In deze Verordening zijn algemene 

regels opgenomen voor verschillende ruimtelijke en planologische onderwerpen, waar de gemeenten rekening 

mee moeten houden bij het opstellen van bestemmingsplannen. De onderwerpen die in de verordening staan, 

komen uit de provinciale structuurvisie. Voor het plangebied  zijn de themakaarten cultuurhistorie, water en natuur 

en landschap het meest relevant.    

Cultuurhistorie  

Het gebied aangrenzend aan het plangebied is aangeduid als ‘Cultuurhistorisch vlak’ en is ‘Aardkundig waardevol’. 

De cultuurhistorische vlakken binnen de provincie verdienen specifieke aandacht vanwege de onvervangbaarheid 

ervan. De provincie wil de onvervangbare waarden beschermen. Plannen, projecten of handelingen zijn niet 

toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied aantasten. Onderhavig project zal geen 

negatieve invloed hebben op de cultuurhistorische- en aardkundige waarden in het aangrenzende gebied. 

Water 

De Strijper Aa is in de Verordening ruimte aangeduid als 'Behoud en herstel watersystemen'. In al deze gebieden 

is het beleid gericht op verbetering en herstel van het natuurlijke watersysteem van bovenregionaal belang en de 

ruimte die daarvoor nodig is. De maatregelen die in het gebied worden genomen zullen leiden tot verbetering en 

herstel van het natuurlijke watersysteem. Het waterbergend vermogen van het gebied neemt namelijk toe.   

 

 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Dit is een samenhangend netwerk 

van natuurgebieden en landbouwgebieden met natuurwaarden van (inter-)nationaal belang. Onderhavig project 

levert een bijdrage aan de realisatie van de NNN doelstellingen.  
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Figuur 2.2 Kaarten verordeningruimte 

2.4 WATERBEHEERPLAN 2016-2021 

Het Waterbeheerplan 2016-2021, Waardevol Water,  is in 2015  vastgesteld. Het beschrijft de doelstellingen van 

Waterschap De Dommel voor de periode 2016 – 2021 en hoe het waterschap deze doelstellingen wil realiseren. 

Het opstellen van een Waterbeheerplan is een wettelijke eis vanuit de Waterwet. De doelen van de Waterwet 

worden in het Waterbeheerplan 2016-2021 nader uitgewerkt door middel van vijf thema’s: 

1. Droge voeten: voorkomen van wateroverlast in het beheergebied (onder meer door het aanleggen van 

waterbergingsgebieden en het op orde brengen van regionale keringen); 

2. Voldoende water: zowel voor de natuur als de landbouw is het belangrijk dat er niet te veel en niet te 

weinig water is. Daarvoor reguleert het waterschap het grond- en oppervlaktewater; 

3. Natuurlijk water: zorgen voor flora en fauna in en rond beken en sloten door deze waterlopen goed in te 

richten en te beheren; 

4. Schoon water: zuiveren van afvalwater en vervuiling van oppervlaktewater aanpakken en voorkomen;  

5. Mooi water: stimuleren dat mensen de waarde van water beleven, door onder meer recreatief gebruik. 

Onderhavig plan draagt bij aan doelstelling 1,2 en 3 van het Waterbeheerplan. Zo wordt het waterbergend 

vermogen van het gebied vergroot en wordt verdroging van het Natura-2000gebied Leenderbos, Groote Heide & 

De Plateaux teruggedrongen.   

 

2.5 KEUR WATERSCHAP DE DOMMEL 2015 

De keur is een verordening met de regels die Waterschap De Dommel hanteert bij beheer en de bescherming van 

de waterkeringen, watergangen en de bijbehorende kunstwerken in het beheergebied. Voor onder meer 

wijzigingen in grond- en oppervlaktewater, het dempen of wijzigen van een watergang en het planten van bomen 

en struiken in de nabijheid van waterstaatwerken zoals water, waterbergingsgebied of een dijk is daarvoor een 

keurvergunning of keurontheffing van het waterschap nodig. Het waterschap onderzoekt hoe en wat de nadelige 

gevolgen zijn voor het water of voor de dijken. Zijn de gevolgen acceptabel, dan wordt onder strikte voorwaarden 

een vergunning of ontheffing afgegeven. 
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2.6 BESTEMMINGSPLAN 

In het bestemmingsplan is door de gemeente vastgelegd welke bestemming een bepaald terrein heeft, en welke 

daarmee verband houdende voorschriften van toepassing zijn (figuur 2.3). De beoogde werkzaamheden vinden 

plaats op gronden binnen twee gemeenten, te weten gemeente Cranendonck en gemeente Heeze-Leende. Het 

bestemmingsplan  Buitengebied Heeze-Leende herziening 2014 en het bestemmingsplan Buitengebied van 

Cranendonck 2009, incl. herziening en reparatie van 2011 en vigeert op de  . 

Gemeente Heeze Leende (Kaart 1 en 2) 

In het Bestemmingsplan Buitengebied Heeze Leende valt het plangebied binnen diverse bestemmingen:  

• Enkelbestemming- Agrarisch (Beiden Kaarten) 

• Enkelbestemming- Bos (Perceel 320) 

• Enkelbestemming: Natuur (Kaart 2) 

• Enkelbestemming: Verkeer (Kaart 2) 

• Dubbelbestemming: Waarde- Archeologie 2 (Kaart 1) 

• Gebiedsaanduiding: overig- attentiegebied natuur netwerk Nederland (Beide Kaarten) 

• Gebiedsaanduiding: overige zone- natuur netwerk Nederland (Beide Kaarten) 

• Gebiedsaanduiding: overige zone – behoud en herstel watersystemen (Kaart 2) 

• Gebiedsaanduiding: wetgevingszone – beperkingen veehouderij (Beide kaarten) 

 

Omdat de percelen 320, 321 (kaart 1) en 838 en 840 (kaart 2) nog niet de bestemming natuur hebben dient hier 

een wijziging van bestemming te worden gedaan. Deze wijzigingsprocedure loop parallel aan het  projectplan 

Waterwet bij de gemeente Heeze- Leende.  

 

Gemeente Cranendonck (Kaart 3) 

 

Omdat het plangebied in het zuiden ook binnen de gemeentegrenzen van Cranendonck ligt, is ook het 

bestemmingsplan Buitengebied Cranendonck van toepassing. Hier zijn de volgende bestemmingen aan de orde:  

 

• Enkelbestemming- Agrarisch met waarden – 2 (perceel 261) 

• Enkelbestemming: Natuur (perceel 274) 

• Dubbelbestemming: Waarde- Beschermingszone Natte Natuurparel (beide) 

• Dubbelbestemming: Waarde- Natura 2000 (Beide) 

• Dubbelbestemming: Waarde- Archeologie (Perceel 274) 

• Gebiedsaanduiding: overig- aardkundig waardevol gebied (Perceel 261) 

• Gebiedsaanduiding: reconstructiewetzone- extensiveringsgebied (beide)  

 

Afgravingen zijn niet toegestaan voor enkele bestemmingen (zoals archeologie en gebieden aangeduid als natuur 

netwerk Nederland). Daarom dient een aanlegvergunning te worden aangevraagd. Echter omdat met een 

gecoördineerde procedure wordt gewerkt, komt dit te vervallen.  

 

Voor perceel 261 volgende de volgende beperkingen vanwege de bestemming ‘Aardkundig waardevol gebied’.  

• Reliëfverschillen samenhangend met de aanwezige te beschermen elementen mogen niet worden ver- 

of afgegraven of anderszins aangetast (ontgrondingen / ophogingen); 

• Het archeologisch en aardkundig bodemarchief in vennen of onder het maaiveld mag niet aangetast 

worden bij grootschalige graaf- of baggerwerkzaamheden in het kader van natuurontwikkeling, met name 

de pingo-ruïne (ook de randwal kan dan gemakkelijk beschadigd worden door machines); 

• Afgraving en afplagging van de vergraste heideterreinen mag niet leiden tot aantasting waardevol 

bodemarchief en microreliëfvormen; 

 

Omdat het perceel een voormalig agrarisch perceel betreft, conflicteren de werkzaamheden niet met bovenstaande 

beperkingen. Aardkundig waardevolle kenmerken zijn ter plaatse niet aanwezig en worden derhalve niet aangetast. 
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Figuur 2.3: Uitsnede vigerend bestemmingsplan (Buitengebied Cranendonck en Buitengebied 

Heeze- Leende)  
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Inpassingsplan Herinrichting Oude Strijper Aa 

Eind 2019 is voor enkele percelen de enkel bestemming omgevormd voor de realisatie van het project Herinrichting 

Oude Strijper Aa (figuur 2.4). De percelen 421, 612, 613, 614, 798 en 799 (Kaart 2) maakten eveneens onderdeel 

uit van dit PIP. Deze percelen zijn middels het pip omgevormd tot bestemming Natuur.  

 

Figuur 2.4 Percelen die middels het PIP een nieuwe bestemming hebben gekregen (bestemming natuur) 
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DEEL III: RECHTSBESCHERMING 

1 RECHTSBESCHERMING 

Dit plan is tot stand gekomen na zorgvuldig onderzoek naar alle relevante belangen en waarden en in afstemming 

met de kaders vanuit wetgeving en beleid. Toch kan het zijn dat belanghebbenden opmerkingen hebben op dit 

plan en/of vinden dat hun specifieke belang onvoldoende is meegenomen. Daarvoor voorziet de wet in een 

inspraak en rechtsbeschermingsprocedure. Er wordt een openbare voorbereidingsprocedure gevolgd waarbij 

eventuele zienswijzen door belanghebbenden worden ingebracht en deze zullen beantwoord worden. Vervolgens 

wordt een nota van zienswijze toegevoegd aan dit projectplan waarin de wijzigingen ten aanzien van zienswijze 

en ambtshalve wijzigingen worden toegevoegd.  

1.1 NOTA VAN ZIENSWIJZE 

Als een ontwerp-projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter 

inzage. Voordat get waterschap een definitieve beslissing neemt, kunnen belanghebbenden en ingezetenen 

gedurende deze periode hun zienswijze op dit ontwerp-projectplan kenbaar maken. Dat kan schriftelijk of 

mondeling. Een reactie moet vóór  afloop van de termijn bij het waterschap zijn ingediend. De zienswijzen kunnen 

voor het waterschap aanleiding zijn om het projectplan op een aantal punten aan te passen. Daarna wordt het 

projectplan door het dagelijkse bestuur (DB) van waterschap De Dommel vastgesteld, waarna een beroepstermijn 

van zes weken van kracht is. In beginsel kunnen uitsluitend degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend, 

tegen het definitief vastgestelde plan beroep instellen. 

Aan de hand van de ingediende zienswijzen stelt waterschap De Dommel een Nota van zienswijzen op. Deze nota 

wordt toegevoegd aan het Projectplan.  

1.2 BEROEP EN HOGFER BEROEP 

Als het projectplan is vastgesteld, wordt dit bekend gemaakt. Het plan ligt gedurende zes weken ter inzage. 

Gedurende zes weken vanaf de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd kan beroep worden ingesteld 

bij de rechtbank. Degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 

niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kunnen beroep indienen. Voor het indienen van 

een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Tegen de uitspraak van de rechtbank kan vervolgens hoger beroep 

worden ingediend bij de Raad van State. 

1.3 CRISIS- EN HERSTELWET 

Op de vaststelling van een projectplan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 

Dit betekent dat de belanghebbenden in het beroepschrift moeten aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren 

tegen het besluit. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden 

aangevoerd. Belanghebbenden wordt verzocht in het beroepschrift te vermelden dat de Crisis- en herstelwet van 

toepassing is. 

1.4 VERZOEK OM VOORLOPIGE VOORZIENING 

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit 

betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen 

kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het 

treffen van een voorlopige voorziening” aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval 

is griffierecht verschuldigd. 

Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen 

van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen 

mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat de rechter over het beroep heeft beslist. Voorwaarde 

voor het vragen van een voorlopige voorziening is, dat er sprake is van een spoedeisend belang 
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1.5 VERZOEK OM VOORLOPIGE VOORZIENING 

Het projectplan treedt na vaststelling in werking, ook al wordt er een bezwaar- of beroepschrift ingediend. Dit 

betekent dat de maatregelen opgenomen in het projectplan kunnen worden uitgevoerd. Om dit te voorkomen 

kunnen belanghebbenden gelijktijdig of na het indienen van een beroepschrift een zogenaamd “verzoek voor het 

treffen van een voorlopige voorziening” aanvragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank. Ook in dat geval 

is griffierecht verschuldigd. 

Het treffen van een voorlopige voorziening is eigenlijk het nemen van een tijdelijke maatregel, zoals het schorsen 

van het besluit gedurende de tijd die nodig is om het beroep af te handelen. Als het verzoek wordt toegewezen 

mag het waterschap het projectplan niet uitvoeren, totdat de rechter over het beroep heeft beslist. Voorwaarde 

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