
Waterscha 
De Domme 

m.e.r.-beoordelings bes] uit 

Het dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel, 

gelet op voorstel zaaknummer 258897 d.d. 3 september 2019 

gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectenrapportage en bijlage 
III van richtlijn 851337/EEG (de m.e.r.-richtijn), 

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 de Bestuurlijke 
bevoegdhedenregeling 2010; 

heeft het volgende besloten: 

dat voor het nog op te stellen projectplan `Herinrichting Beekdal Groote Beerze' geen 
milieueffectenrapportage (MER) behoeft te worden opgesteld. Het projectplan waterwet 
bevat de aanleg / wijziging van waterstaatswerken te weten: aanleg nieuwe loop en 
aantakken bestaande meanders Groote Beerze, dempen huidige loop Groote Beerze, 
aanbrengen obstakelvrije zone, aanpassen A-watergangen, aanpassen gronddammen in 
rabatten, (geleidelijk) verondiepen watergangen, dempen watergangen en greppels, 
verwijderen kades, verwijderen, nieuw aanbrengen en/of vervangen van duikers, verwijderen 
stuw, aanbrengen stuwen in zijwatergangen, verwijderen vistrappen, aanbrengen oversteken 
(brug en voorde), aanleg recreatieve routes, aanplant bomen en struweel en verleggen 
duikers. 

Voor dit projectplan waterwet zijn meerdere activiteiten relevant uit het Besluit m.e.r. te 
weten: 

• Aanleg stuwen (categorie D 15.3), 
• Aanpassen van de watergang (categorie D 3.2) en 
• Landinrichting (categorie D 9) 

Voor deze activiteiten is voor het projectplan waterwet op grond van de Wet milieubeheer en 
het Besluit milieueffecten-rapportage een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld conform 
artikel 7.17, derde lid, van de Wet milieubeheer en de in bijlage III van richtlijn 851337/EEG 
(de m.e.r.-richtlijn) aangegeven criteria (kenmerken, plaats en effect van activiteit). 

In de m.e.r.-beoordelingsnotitie `M.ex. beoordeling Herinrichting Beekdal Groote Beerze' met 
kenmerk BG2373_TP_RP_1908141200, 20 augustus 2019 is het volgende vastgesteld: 

• Op basis van een toetsing van de drie criteria, te weten `kenmerken, plaats en effect 
van activiteit' uit bijlage III van de M.e.r.-richtlijn kan worden geconcludeerd dat het 
project Herinrichting Beekdal Groote Beerze niet leidt tot belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu. 



Waterschap 
De Dommel 

• Op grond van de resultaten van de m.e.r.-beoordelingsnotitie 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 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. 

Conclusie: 

De realisatie, het gebruik en de potentiele negatieve effecten van de voorgenomen 
activiteiten hebben geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

Het Dagelijks Bestuur acht de m.e.r.-beoordeling zorgvuldig en besluit conform de notitie dat 
geen MER nodig is. 

Een en ander is zoals vastgelegd in de m.e.r.-beoordelingsnotitie `M.e.r. beoordeling Beekdal 
Groote Beerze' met kenmerk BG2373_TP_RP_1908141200, 20 augustus 2019 . 

Aldus vastgesteld op 3 september 2019, 

Het dagelijks bestuur, 

.'de Ridder 	 A.G. De ker 
 

watergraaf 	 secretaris 

Bijlage: m.e.r.-beoordelingsnotitie `M.e.r. beoordeling Herinrichting Beekdal Groote Beerze' 
met kenmerk BG2373_TP_RP_1908141200, 20 augustus 2019. 
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