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Bij brief van 11 februari 2020 heeft u Gedeputeerde Staten verzocht 
goedkeuring te verlenen, ex artikel 5.7, eerste lid, van de Waterwet, aan het 
projectplan “Herinrichting beekdal Groote Beerze, traject 1”, zoals dat door uw 
bestuur op 11 februari 2020 is vastgesteld. 
 
Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij het volgende overwogen.  
 
Natuurherstelmaatregelen 
In het projectplan zijn inrichtingsmaatregelen opgenomen om het natuurlijke 
watersysteem in en rond de Groote Beerze te verbeteren.  
Het gebied de Groote Beerze maakt onderdeel uit van een groter natuurgebied 
Kempenland-West, dat bij besluit van 25 april 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 de Groote Beerze voorkomende kwalificerende habitats, die 
de reden zijn geweest om het gebied als Natura 2000-gebied aan te wijzen, 
zijn onder andere de Blauwgraslanden en de Vochtige alluviale bossen. Deze 
habitats zijn onder andere vanwege de niet optimale waterhuishouding in 
kwaliteit achteruitgegaan. In het door Gedeputeerde Staten op 17 januari 2017 
voor Kempenland-West vastgestelde Natura 2000-beheerplan, bedoeld in 
artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming, staan de maatregelen beschreven 
die noodzakelijk en zelfs cruciaal zijn voor het herstel van deze habitattypen. De 
maatregelen in het voornoemde projectplan betreffen onder meer het aanleggen 
van een nieuwe loop van de Groote Beerze en het dempen van de oude loop, 
het aanpassen van A-watergangen en het dempen, verondiepen, danwel laten 
verlanden van watergangen en greppels. De maatregelen die nu in het ter 
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goedkeuring voorliggende projectplan zijn opgenomen, vallen voor een groot 
deel samen met de maatregelen die in het beheerplan staan beschreven.  
Uiterlijk op 1 juli 2021 dient de uitvoering ervan, volgens het Natura 2000-
beheerplan, gerealiseerd te zijn. 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 respectievelijk 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 heeft bij de tijdige uitvoering van 
de betreffende maatregelen. De provincie, het waterschap en de 
terreinbeherende organisaties 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. 
 
Projectprocedure 
De in het projectplan opgenomen maatregelen hebben deels 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 Groote Beerze 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 4 juli 2019 besloten de projectprocedure, 
bedoeld in hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet op de voorbereiding 
van dit projectplan van toepassing te verklaren. De bedoeling daarvan is om de 
besluitvorming te bespoedigen zodat de maatregelen uiterlijk op 1 juli 2021 zijn 
uitgevoerd. 
Het ontwerp-projectplan, het m.e.r.-beoordelingsbesluit en de ontwerp-
omgevingsvergunning bouwen hebben, overeenkomstig afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht, van 3 oktober 2019 tot en met 13 november 2019 
ter inzage gelegen. Gedurende deze termijn kon door eenieder een zienswijze 
worden ingediend. Naar aanleiding van de terinzagelegging zijn 5 zienswijzen 
ingediend. De zienswijzen hebben allen betrekking op het ontwerp-projectplan. 
Het dagelijks bestuur heeft in de Nota van zienswijzen de ingekomen 
zienswijzen van een reactie voorzien. De ingekomen reacties hebben het 
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dagelijks bestuur geen aanleiding gegeven het projectplan inhoudelijk te 
wijzigen. Wel zijn enkele tekstuele wijzigingen doorgevoerd.  
Daarnaast is in het projectplan een aantal ambtshalve wijzigingen opgenomen. 
Het dagelijks bestuur heeft het projectplan op 11 februari 2020 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. Gedeputeerde 
Staten sluiten zich aan bij het oordeel van het dagelijks bestuur van 3 september 
2019 waarbij, op basis van een aanmeldingsnotitie, is besloten dat dit project 
niet m.e.r.-plichtig is. 
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 de Groote Beerze, met als doel de kwaliteit van beken en 
rivieren met waterplanten, de Blauwgraslanden, de Vochtige alluviale bossen en 
het leefmilieu van de Kleine modderkruiper en de Drijvende waterweegbree te 
verbeteren, vloeit voort uit de voornoemde Europese richtlijnen, 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 de betreffende maatregelen 
gerealiseerd te hebben, is voor provincie en 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 provincie en waterschap in lijn met de voornoemde 
bestuursovereenkomst voortdurend met elkaar overleg gevoerd en afstemming 
gezocht.  
 
In deze context bezien, komt het verzoek van het waterschap van 11 februari 
2020 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. De voor de uitvoering van het projectplan benodigde 
omgevingsvergunning, onderdeel bouwen, voor het aanleggen van een 
vlonderpad, is door burgemeester en wethouders van Oirschot verleend. 
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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 graven van nieuwe meanders, het verleggen van de BZ40, 
maaiveldverlaging en het ontgraven van kades het geval is - geldt op grond van 
artikel 2.33, onder b, van die verordening dat daarvoor geen 
ontgrondingsvergunning is 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 natuurwaarden. 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) 
Als gevolg van het verkleinen van het profiel van de Groote Beerze en 
zijwatergangen stijgt het grondwater en neemt de inundatie in het beekdal toe. 
Op enkele particuliere percelen leidt dit tot schade. Voor deze percelen zijn 
afspraken gemaakt met de eigenaren over technische (mitigerende) 
maatregelen, financiële compensatie 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 beekdal Groote 
Beerze, traject 1”, vastgesteld door het dagelijks bestuur van het waterschap De 
Dommel bij besluit van 11 februari 2020, goed. 
 
 
’s-Hertogenbosch, 25 februari 2020 
 
 
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 
door belanghebbenden die tijdig een zienswijze tegen het projectplan hebben 
ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden 
verweten geen zienswijzen te hebben ingediend. Indien men beroep wenst in te 
stellen tegen het projectplan Waterwet, dan dient tevens beroep te worden 
ingesteld tegen het goedkeuringsbesluit.   
 
Na bekendmaking ligt het goedkeuringsbesluit en het projectplan 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 de belanghebbende(n) die beroep instellen, 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. 
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Crisis- en herstelwet 
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat 
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. Het instellen van pro 
forma beroep is niet mogelijk. Belanghebbenden wordt verzocht 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. Belanghebbenden die van oordeel 
zijn dat dit plan geheel of gedeeltelijk moet worden geschorst, dienen hiertoe 
een verzoek tot het treffen van voorlopige voorziening te richten 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 een griffierecht verschuldigd. 
 


