
m.e.r.-beoordelingsbesluit 

 

Het dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel,  

 

gelet op voorstel zaaknummer Z59831 d.d. 19 mei 2020 

gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectenrapportage (Besluit m.e.r.) en 

bijlage III van richtlijn 85/337/EEG (de m.e.r.-richtlijn), 

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 de nog op te stellen projectplannen Keersopperbeemden (P075401) en Keersop Midden 

(P075402) geen milieueffectenrapportage (MER) behoeft te worden opgesteld. De projectplannen 

voorzien in de aanleg of wijziging van waterstaatswerken, te weten:  

- Aanbrengen profielversmallingen in Keersop 

- Aanpassen Keersop (verleggen, versmallen en/of verondiepen profiel) 

- Verlagen stuwpeil stuw Loonderweg 

- Aanpassen watergang KS70 

- Verwijderen duikers 

- Aanbrengen duikers 

- Dempen sloten (detailontwatering) 

- Afgraven toplaag 

 

Voor de voornoemde projectplannen zijn meerdere activiteiten uit het Besluit m.e.r. relevant, te weten: 

 De aanleg, wijziging of uitbreiding inzake kanalisering of beperking van overstromingen, met 

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

 De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stuwdam of andere installatie voor het stuwen of 

voor lange termijn opslaan van water (categorie D 15.3).   

Voor deze activiteiten is voor de projectplannen waterwet op grond van de Wet milieubeheer en het 

Besluit m.e.r. een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld conform de in artikel 7.16 van de Wet 

milieubeheer en de in bijlage III van de m.e.r.-richtlijn aangegeven criteria (kenmerken, plaats en effect 

van activiteiten). 

 

Uit de m.e.r.-beoordelingsnotitie ‘Keersop, kenmerk BF8076_T&P_RP_2004211024 d.d. 22 april 

2020’ (hierna: m.e.r.-beoordeling) blijkt dat de voorgenomen activiteiten niet leiden tot belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu. In de m.e.r.-beoordeling is hierover het volgende vastgesteld:   

 Tijdens de aanleg- en gebruiksfase vindt geen productie van stoffen plaats die leidt tot 

gevaarlijke of milieubelastende afvalstoffen of tot effecten voor bodem- en waterkwaliteit; 

 De voorgenomen maatregelen zullen effecten op de omgeving hebben. Permanente effecten 

zijn veelal positief van aard en in lijn met de ambities vanuit de Kaderrichtlijn water (KRW) en 

natuurontwikkelingsperspectief;  

 Daar waar permanente effecten optreden op bebouwing, agrarische percelen, natuurwaarden 

en archeologische waarden kunnen deze worden gemitigeerd, bijvoorbeeld door te werken 

onder begeleiding van deskundigen en het aanpassen van het ontwerp en/of de werkwijze;   

 Er worden geen nadelige cumulatieve milieueffecten verwacht als gevolg van andere 

voorgenomen activiteiten in de omgeving van het plangebied.  



Conclusie  

De realisatie, het gebruik en de potentiële negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten hebben 

geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zodat er geen noodzaak bestaat tot het opstellen 

van een MER.   

Het Dagelijks Bestuur acht de m.e.r.-beoordeling zorgvuldig en besluit op grond van de informatie, 

bedoeld in artikel 7.16, tweede en vierde lid, opgenomen in de m.e.r.-beoordeling, dat geen MER 

nodig is.  

Een en ander is zoals vastgelegd in de m.e.r.-beoordeling.  

Aldus vastgesteld op 19 mei 2020, 

 

Het dagelijks bestuur,  

                                          

E. de Ridder      P.A.J. Koemans 

watergraaf       locosecretaris 

 

Bijlage:  

- Formele m.e.r.-beoordeling Keersop, kenmerk BF8076_T&P_RP_2004211024 d.d. 22 april 2020’ 


