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Onderwerp 
Besluit tot goedkeuring ex art. 5.7, eerste lid Waterwet van het projectplan 
Kampina Zuidoost ten behoeve van de uitvoering van de natuurherstelmaatregelen 
uit het Natura 2000-beheerplan 
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Hierbij delen wij u mee dat het college van gedeputeerde staten van Noord-
Brabant (hierna: de provincie) het projectplan, dat het Dagelijks Bestuur van 
Waterschap De Dommel (hierna te noemen: het Waterschap) op 20 december 
2019 voor het gebied van de Kampina Zuidoost heeft vastgesteld, goedkeurt.  
Bij brief van 20 december 2019 heeft u daar schriftelijk het verzoek toe gedaan.  
 
De overwegingen daarbij luiden als volgt.  
 
Natuurherstelmaatregelen  
De maatregelen in het voornoemde projectplan betreffen onder meer het 
dempen van de Heiloop, het verleggen van een landbouwsloot (BS100) en het 
opnieuw laten meanderen van de Beerze het gebied van Smalbroeken en Logtse 
velden, verder te noemen Kampina Zuidoost. 
Het gebied van Kampina Zuidoost is onderdeel van een groter gebied, dat is het 
Kampina & Oisterwijkse vennen, 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 Kampina Zuidoost 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. De kwaliteit blauwgraslanden en de vochtige alluviale 
bossen gaat achteruit onder meer door een afgenomen invloed van kwel. In het 
door de provincie in januari 2017 voor het Kampina & Oisterwijkse vennen 
vastgestelde Natura 2000-beheerplan staan de maatregelen die noodzakelijk 
en zelfs cruciaal zijn voor het herstel van deze habitattypen. Dat is een plan als 
bedoeld in artikel 2.3 van de Wet natuurbescherming (voluit: Wet van 16 
december 2015, houdende regels ter bescherming van de natuur). De 
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maatregelen die nu in het ter goedkeuring voorliggende projectplan voor 
Kampina Zuidoost 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 gerealiseerd, zo is in het Natura 2000-beheerplan 
bepaald. Met de maatregelen is beoogd om tevens te voldoen aan de 
verplichtingen op grond van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en het 
Natuurnetwerk Brabant (NNB).  
 
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 (voluit: 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 
(voluit: 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.  
 
De provincie is het bestuursorgaan, dat ingevolge artikel 2.2, eerste en tweede 
lid van de Wet natuurbescherming verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
deze maatregelen en daarmee ook het bestuursorgaan dat bij de tijdige 
uitvoering van de betreffende maatregelen belang heeft. 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 maatregelen in kwestie hebben deels betrekking hebben op het 
watersysteem. Dat betekent dat, om ze te kunnen uitvoeren, ze in een 
projectplan als bedoeld in artikel 5.4 van de Waterwet (voluit: Wet van 29 
januari 2009 houdende regels met betrekking tot het beheer en gebruik van 
watersystemen) dienen te worden opgenomen. Het thans ter goedkeuring 
voorliggende projectplan voor het gebied Kampina Zuidoost kan in zoverre 
worden gezien als besluit dat noodzakelijk is om de voor dat gebied gewenste 
instandhoudingsmaatregelen daadwerkelijk te kunnen uitvoeren.  
 
Provincie en waterschap hebben in overleg samen besloten om de in hoofdstuk 
5 paragraaf 2 van de Waterwet verankerde projectprocedure op de 
voorbereiding van dat projectplan van toepassing te verklaren. De bedoeling 
daarvan is om de besluitvorming te bespoedigen en er zodoende alles aan 
wordt gedaan wat binnen de wet mogelijk is om de datum van 1 juli 2021 te 
halen. De toestemming, die het waterschap van de provincie nodig heeft om 
deze procedure te mogen toepassen, is op 13 mei 2019 verleend.     
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Goedkeuring  
Gelet op artikel 5.7, eerste lid van de Waterwet dient een projectplan, dat met 
toepassing van de projectprocedure is voorbereid, door de provincie te worden 
goedgekeurd. Artikel 5.7 bepaalt verder dat de goedkeuring slechts kan worden 
onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang.    
 
De provincie is van mening dat met het projectplan in kwestie geenszins in strijd 
is met het recht of het algemeen belang. Juist het tegendeel is het geval. Daarom 
keurt de provincie dat projectplan onverwijld zonder voorbehoud goed.   
 
Als toelichting hierbij het volgende. De rechtsplicht (opgave) om maatregelen te 
treffen in het gebied Kampina Zuidoost met als doel de kwaliteit van de 
blauwgraslanden en de alluviale bossen 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. 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 20 december 
2019 aan de provincie 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 haar in 
staat stelt om dat plan meteen goed te keuren.     
 
Soorten- en gebiedsbescherming (ontheffing/vergunning)   
Ingevolge de artikelen 3.8 en 3.10 van de Wet natuurbescherming is het, kort 
samengevat, verboden dieren, planten en vogels of hun leefgebied te vernielen 
of te verstoren. Ingevolge artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming 
(hierna: Wnb) is het verboden zonder vergunning van gedeputeerde staten 
projecten te realiseren of andere handelingen te verrichten die gelet op de 
instandhoudingsdoelstellingen voor een Natura 2000-gebied de kwaliteit van de 
natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dit gebied kunnen verslechteren 
of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten waarvoor dat 
gebied is aangewezen. Van deze verbodsbepalingen kan de Omgevingsdienst 
ontheffing (soorten) dan wel vergunning (gebiedsbescherming) verlenen.   
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Artikel 3.8, vijfde en zevend lid van de Wet natuurbescherming bepaalt echter 
dat een dergelijke ontheffingsplicht niet geldt als het gaat om de uitvoering van 
maatregelen die gericht zijn op de instandhouding van de habitats en habitats 
van soorten van een Natura 2000-gebied. De maatregelen in het ter 
goedkeuring voorliggende projectplan betreffen dergelijke maatregelen. Louter 
formeel gezien is een ontheffing dus niet vereist. Niettemin heeft het waterschap 
in overleg met de provincie uit voorzorg aan de Omgevingsdienst verzocht om 
ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming te 
verlenen omdat in het gebied beschermde diersoorten hun leefgebied hebben. 
Dat zijn onder meer de kleine modderkruiper, de gevlekte witsnuitlibel en de 
rivierdonderpad. Het is nadrukkelijk de bedoeling van provincie en waterschap 
om bij de uitvoering van de werkzaamheden alle maatregelen en voorzieningen 
te treffen om de dieren, vogels en planten in het gebied en hun leefgebied 
maximaal te ontzien. Ondanks dit voornemen valt het echter niet uit te sluiten dat 
dieren, vogels en planten toch worden verstoord, gedood en/of dat een deel 
van hun leefgebied wordt vernield.   
 
Om de kans op verstoring en vernieling zo klein mogelijk te houden, heeft het 
waterschap bij de Omgevingsdienst door middel van een ontheffingsaanvraag 
nadrukkelijk de expertise van deze dienst willen betrekken bij de vraag hoe de 
werkzaamheden het beste kunnen worden uitgevoerd zodat aan de 
leefgebieden van dieren, planten en vogels het liefst geen of in ieder geval zo 
weinig mogelijk schade wordt berokkend  
 
De ontwerp-ontheffing en het ontwerp-projectplan zijn toepassing makend van 
de mogelijkheid die de projectprocedure daartoe biedt tegelijk ter inzage 
gelegd waardoor de afwikkeling van de ontheffingsaanvraag geen invloed 
gehad op de voortgang van de voorbereiding van het projectplan. Op 27 
november 2019 is de ontheffing verleend.    
 
Ook al beogen de maatregelen de instandhoudingsdoelstelling van het gebied 
te verbeteren, toch zullen een aantal kwalificerende habitats schade 
ondervinden, waardoor er, gelet op artikel 2.7, tweede lid van de Wnb een 
vergunning voor dient te worden verleend. Op 27 november 2019 – tegelijk 
met de ontheffing – is deze vergunning verleend.  
 
Voor zover nodig bevestigen provincie en waterschap dat het aan de ontheffing 
en de vergunning verbonden voorschrift dat er een ecologisch werkprotocol 
opgesteld dient te worden en dat er bij de uitvoering van de werkzaamheden 
overeenkomstig dat protocol gewerkt dient te worden, evenals ook alle andere 
aan de ontheffing en vergunning verbonden voorschriften, door hen strikt 
nageleefd zal worden.         
 
Het waterschap heeft besloten dat er bij de voorbereiding van het projectplan 
water geen milieueffectrapportage opgesteld diende te worden.  
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Geluid  
De Kampinasche Heide is aangewezen als stiltegebied waardoor er op grond 
van artikel 2.48 van de provinciale Interimverordening een verbodsbepaling 
geldt om de geluidbelasting binnen het gebied te beperken. Van deze 
verbodsbepaling kan ontheffing worden verleend. De voor de uitvoering van de 
maatregelen vereiste ontheffing is aangevraagd en op 27 november 2019 
verleend.  
 
Ontgronding (melding)  
Voor zover de maatregelen in het ter goedkeuring voorliggende projectplan als 
een ontgronding in de zin van de Ontgrondingenwet zijn aan te merken, 
hetgeen onder meer met het verlagen van een kade, het hermeanderen van de 
Beerze, het verplaatsen van een landbouwsloot en de verwijdering van de 
bouwvoor het geval is, geldt op grond van artikel 10, eerste lid onder b de 
Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant (voluit: Verordening van 
Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant houdende voorschriften 
inzake ontgrondingen) dat er geen ontgrondingsvergunning voor vereist is.  
 
Artikel 10, eerste lid onder b van de voornoemde Ontgrondgingenverordening 
bepaalt namelijk dat er geen vergunning is vereist maar dat met een melding 
kan worden volstaan voor natuurontwikkelingsprojecten die in overeenstemming 
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 artikel 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 natuurwaarde.  Hiertoe is een ontheffing in het kader van de wet 
natuurbescherming aangevraagd en 27 november 2019 verleend.  
 
Uit het voorgaande volgt naar de mening van provincie en waterschap dat met 
een melding kan worden volstaan. Deze zal ruim vóór de uitvoering van de 
werkzaamheden worden gedaan.      
 
Belangen van derden (schadeloosstelling) 
De maatregelen hebben nadelige gevolgen op twee omliggende percelen die 
thans voor de teelt van akkerbouwgewassen of als grasland in gebruik zijn. Met 
de betrokkenen en de belanghebbenden is het waterschap de dialoog 
aangegaan om de voorgenomen maatregelen en hun gevolgen te bespreken. 
Op één van de twee percelen wordt peil gestuurde drainage aangelegd 
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waarmee de negatieve effecten worden weggenomen. Met de eigenaar van het 
andere perceel met natschade is overeenstemming over de verkoop van het 
perceel aan het waterschap.  
 
BESLUIT  
 
Gedeputeerde Staten keuren het door het waterschap op 20 december 2019 
vastgestelde projectplan met daarin de natuurherstelmaatregelen voor Kampina 
Zuidoost goed.  
 
 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

 
K.F. Witteveen, 
projectleider Herstel N2000-gebieden 
 
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend. 

 

 


