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Besluit tot vaststellen definitief Projectplan Herinrichting Beekdal Groote Beerze, traject 1 

Het dagelijks bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel, 

gelet op voorstel Z60607 / B1301 d.d. 11 februari 2020; 

gelet op artikel 5.4. Waterwet jo artikel 56 Waterschapswet, de Inspraakverordening 
Waterschap De Dommel 2010 en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht; 

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 Bestuurlijke 
bevoegdhedenregeling 2010; 

heeft het volgende besloten: 

over te gaan tot vaststelling van het definitief projectplan Herinrichting Beekdal Groote 
Beerze traject 1, inhoudende de volgende (mitigerende) maatregelen: 

• Aanleg nieuwe loop Groote Beerze 
• Aantakken nieuwe loop Groote Beerze en dempen huidige loop 
• Aanbrengen obstakelvrije zone 
• Aanpassen A-watergangen 
• Aanbrengen gronddammen in rabatten 
• Aanbrengen verhoogd onderhoudspad 
• (Geleidelijk) verondiepen en laten verlanden watergangen en greppels 
• Dempen en laten verlanden watergangen en greppels 
• Afgraven/ afvlakken onderhoudspad 
• Belemen greppel 
• Verwijderen kades 
• Optioneel verwijderen kades 
• Aanbrengen voorde BZ37 
• Aanbrengen duikers 
• Vervangen duikers 
• Verwijderen duikers 
• Verwijderen stuwen 
• Aanbrengen stuwen 
• Verwijderen vistrappen 
• Aanbrengen voorde Groote Beerze 
• Mitigerende maatregel: ophogen perceel, peilgestuurde drainage, egalisatie 
• Mitigerende maatregel: aanleg meestromende waterberging 
• Aanbrengen bruggen 
• Aanleg recreatieve routes 
• Aanplant bomen en struweel 

één en ander zoals is vastgelegd in het projectplan en de bij het projectplan behorende bijlagen. 

De terinzagelegging van het ontwerp-projectplan heeft geleid tot kleine wijzigingen in het 
vastgestelde projectplan. 
Gedurende de ter-inzage-legging zijn als gevolg van definitieve overeenkomsten m.b.t. 
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grondverwerving, kleine wijzigingen op het ontwerp-projectplan doorgevoerd. Dit heeft geleid 
tot een aantal ambtshalve wijzigingen in het vastgestelde projectplan. 
Deze wijzigingen betreffen: 

• Aanbrengen van peil gestuurde drainage en één onderbemaling 
• Lokaal ophogen legaliseren van percelen 
• Aanleg van een verlengde duiker 
• Het aanpassen van een stuwpeil 

De wijzigingen zijn uitgewerkt in de nota ambtshalve wijzigingen en vastgelegd in de bij dit 
projectplan behorende en als zodanig bij dit projectplan behorende gewaarmerkte bijlagen. 

Met dit plan wordt tevens het gewenst grondwater en oppervlaktewater regime (GGOR) binnen 
het plangebied vastgesteld. 

Inzage projectplan met bijlagen 
Het projectplan behoeft nadat het is vastgesteld de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 
Het goedkeuringsbesluit wordt, gelijktijdig met de overige besluiten die gecoordineerd zijn 
voorbereid, door Gedeputeerde Staten bekendgemaakt. 

Na bekendmaking ligt het plan en de overige besluiten 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. 

Inwerkingtreding 
Het projectplan treedt in werking de dag na bekendmaking. 

Instellen van beroep 
Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend en belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend, kunnen 
beroep indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor het 
indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na de beroepsprocedure is het 
niet mogelijk om hoger beroep in te stellen. 

Beroepschriften (per brief of fax) moeten worden ingediend bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het 
beroepschrift moet voorzien zijn van: 

-naam en adres van de indiener; 
-de datum; 
-omschrijving van het besluit waartegen beroep is ingesteld en een kopie van dit besluit; 
-de gronden van het beroep. 

Voorts dient het beroepschrift door de indiener te zijn ondertekend. 

Beroep instellen kan ook middels fax, of middels het Digitaal loket. 

Crisis- en herstelwet 
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dat betekent dat de 
belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden zij aanvoeren 
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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. 

U kunt ook digitaal beroep instellen bij Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
via de site van Het digitale loket Rechtspraak. Daarvoor moet u wel beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze 
voorwaarden. 

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. 

Aldus vastgesteld op 11 februari 2020, 

het dagelijks bestuur, 

  

E-de Ridder 
	 A.-. Dekker 

watergraaf 
	 secretaris 
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