
 
m.e.r.-beoordelingsbesluit 

 

Het dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel,  

 

gelet op voorstel zaaknummer Z61877 / B1426 d.d. 2 juni 2020 

gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectenrapportage 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 het projectplan ‘Realisatie NNB en habitats omgeving Oude Strijper Aa’  geen 

milieueffectenrapportage (MER) behoeft te worden opgesteld. Het projectplan waterwet 

bevat de aanleg of wijziging van waterstaatswerken /werken tot beïnvloeding van een 

grondwaterlichaam te weten: afgraven en ophogen van percelen.  

Dit projectplan waterwet voorziet niet in de uitvoering van m.e.r.-beoordelingsplichtige 

activiteiten zoals opgenomen in de bijlage bij het Besluit m.e.r. Omdat het project wel 

kenmerken vertoond van de activiteiten genoemd in categorie D9 en D16.1 van de bijlage bij 

het besluit m.e.r. is omwille van de zorgvuldigheid en belangenafweging gekozen om wel 

een m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Het betreft hier de activiteiten “landinrichting” (D9) en 

“de ontginning dan wel wijziging of uitbreiding van de ontginning van steengroeven of 

dagbouwmijnen, met inbegrip van de winning van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem” 

(D16.1).“ 

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

het Besluit milieueffectenrapportage een m.e.r.-beoordelingsnotitie opgesteld conform artikel 

7.17, derde lid, van de Wet milieubeheer en de in bijlage III van richtlijn 85/337/EEG (de 

m.e.r.-richtlijn) aangegeven criteria (kenmerken, plaats en effect van activiteit).   

 

In de m.e.r.-beoordelingsnotitie ‘M.e.r. beoordeling Realisatie NNB en habitats omgeving 

Oude Strijper Aa, versie 1’ d.d. 26 mei 2020 is het volgende vastgesteld:  

 Op basis van een toetsing van de beoordelingscriteria uit bijlage III van de M.e.r.-

richtlijn kan worden geconcludeerd dat het project Realisatie NNB en habitats Oude 

Strijper Aa  niet leidt tot belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

 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.  

   

Conclusie: De realisatie, het gebruik en de potentiele negatieve effecten van de 

voorgenomen activiteiten hebben geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 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 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 

Realisatie NNB en habitats omgeving Oude Strijper Aa, versie 1’ d.d. 26 mei 2020. 

 

Aldus vastgesteld op 2 juni 2020, 

 

Het dagelijks bestuur,  

    

 

E. de Ridder                                                A.G. Dekker 

watergraaf                                           secretaris 

 

Bijlage: m.e.r.-beoordelingsnotitie ‘M.e.r. beoordeling Realisatie NNB en habitats omgeving 

Oude Strijper Aa, versie 1’ d.d. 26 mei 2020 


