
Provincie Noordellrabant 

Waterschap De Dommel 
Postbus 10001 
5280 DA BOXTEL 

Onderwerp 
Besluit toepassing caardinatieregeling Waterwet PASXNZOOO projecten Groote 
BeerzefKleine Beerze en Reusel.De Mierden jtraject Baarschot.Diessenl. 

Geachte heer, mevrouw, 

I. Verzoek 
1.1 Beschrijving van het verzoek 
Het waterschap verzoekt ons hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van 
toepassing te verklaren op de projectplannen voorz 
a. Herinrichting beekdal Groote Beerzeg 
b. Beekherstel Kleine Beerzeg 
c. Beekherstel Reusel.De Mierden . traject Baarschot.Diessen. 
Het verzoek is geregistreerd onder nummer C224B4l 3f4506147 

De proiectplannen hebben betrekking op de realisatie van hydrologische 
herstelmaatregelen voor de PASfN2000.gebieden. De beoogde maatregelen 
leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit, het vasthouden van water, 
natuurontwikkeling, ecologische verbinding en het gewenste grond. en 
oppervlaktewater regime jGGORl. De projecten zijn gelegen in de gemeentenz 
ad a. Bladel en Oirschotg 
ad b. Oirschot en Eerselg 
ad c. Hilvarenbeek. 

Voor de uitvoering van de projectplannen zijn naar verwachting de volgende 
besluiten nodigz 
0 Omgevingsvergunning voor aanleggen jartikel 2.1, eerste lid, onder b, 

Waboj, tenzij de gecoordineerde procedure wordt taegepastg 
0 Omgevingsvergunning afwijken bestemmingsplan aanleggen jartikel 2.1, 

eerste lid, onder c, Wabojg 
0 Omgevingsvergunning vellen van houtopstanden jartikel 2.2, eerste lid, 

onder g, Wabolg 
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o Melding vellen houtopstanden buitengebied lartikel 4.2 Wet 
natuurbeschermingl 

0 Vergunning jgebiedsbeschermingl of ontheffing lsoortenbeschermingl op 
grond van de Wet natuurbescherming, 

0 M.e.rfbeoordelingsbesluit lartikel 7,2, eerste lid, onder b, Wet 
milieubeheerl. 

1.2 Aanleiding voor het indienen van het verzoek 
De gebieden waarop de projectplannen betrekking hebben, zijn aangewezen 
als Natura. 
2000 gebied. De gebieden zijn lokaal, regionaal en internationaal erkend als 
ecologisch waardevol gebied vanwege de in het gebied voorkomende habitats 
en populaties van wilde dier. en plantensoorten. ln de voor het Natura. 2000 
gebied opgestelde gebiedsanalyse, vertaald in o.a. provinciaal beleid, is 

vastgelegd welke maatregelen nodig zijn voor het behoud en herstel van de in 
het gebied aanwezige waarden. De provincie draagt er conform de Wet 
natuurbescherming zorg voor dat deze maatregelen worden uitgevoerd. Gelet 
op de staat waarin deze gebieden verkeren bestaat er urgente noodzaak om 
verdere achteruitgang van deze gebieden te voorkomen. 

Voor het projectplan Herinrichting beekdal Groote Beerze geldt bovendien dat 
hierin PASfherstelmaatregelen zijn opgenomen. Met het rijk en andere provincies 
is afgesproken dat de PAS.herstelmaatregelen fase 1 uiterlijk zomer in 2021 zijn 
gerealiseerd. 

Voor de drie genoemde gebieden zal het waterschap de benodigde 
natuurherstelmaatregelen opnemen in een projectplan Waterwet, Bij toepassing 
van de projectplanprocedure als bedoeld in artikel 5.5 van de Waterwet, 
worden alle bijhorende vergunningen gecoordineerd in een procedure 
gebracht, wat de proceduretijd verkort. 

2. Procedure 
De projectprocedure voor waterstaatswerken zoals beschreven in hoofdstuk 5, 
paragraaf 2, van de Waterwet is op grond van artikel 5.5 van de Waterwet van 
toepassing op projectplannen tot aanleg, verlegging of versterking van primaire 
waterkeringen. ln artikel 5.5 van de Waterwet is daarnaast geregeld dat bij of 
krachtens provinciale verordening kan worden bepaald dat Gedeputeerde 
Staten op verzoek van het dagelijks bestuur van het waterschap de 
projectprocedure van toepassing kunnen verklaren op projectplannen voor 
andere waterstaatswerken van bovenlokale betekenis die met spoed en op 
gecoordineerde wijze tot stand moeten worden gebracht. 
ln artikel 5.8, eerste lid, van de Verordening water NoordlBrabant is daartoe 
bepaald dat wij de projectprocedure voor waterstaatswerken van toepassing 
kunnen verklaren opz 
al projectplannen voor de aanleg, verlegging of versterking van 

regionale waterkeringen, 
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bl prajectplannen voor de aanleg of wijziging van bergingsgebieden in 
regionale watersystemeng 

cl projectplannen voor de aanleg en wijziging van waterstaatswerken 
in verband met beekherstel en verdrogingsbestrijding. 

Het verzoek van het waterschap heeft betrekking op projectplannen voor de 
aanleg van een waterstaatswerk in verband met beekherstel en 
verdrogingsbestrijding als bedoeld in artikel 5.8, eerste lid, onder c, van de 
Verordening water NoordeBrabant. 

3. Overwegingen 
Om de projectprocedure voor waterstaatswerken van toepassing te kunnen 
verklaren op de projectplannen dient sprake te zijn van waterstaatswerken van 
bovenlokale betekenis die met spoed en op gecoordineerde wijze tot stand 
moeten worden gebracht. ln dit verband overwegen wij het volgende. 

3.1. Bovenlokale betekenis 
De projecten maken onderdeel uit van een groter geheel van maatregelen die 
worden getroffen om de hydrologische situatie in de genoemde gebieden te 
herstellen, Ze dragen bij aan een robuust watersysteem in het kader van de 
instandhoudingsdoelstellingen als geformuleerd voor het Natura.2000 gebied. 
De hydrologische maatregelen leveren, in combinatie met maatregelen in de rest 
van het gebied, een bijdrage aan het behoud en herstel van de stikstofgevoelige 
natuur in en rond het Natura 2000 gebied Kempenland.West. 
Twee van de drie projectplannen liggen in meer dan een gemeente. Bovendien 
ligt het betreffende Naturaf2000 gebied waar de maatregelen worden 
uitgevoerd, in meer dan een gemeente. 
De projecten zijn als zodanig van bovenlokale betekenis, 

3.2. Spoedeisend belang 
Gelet op de staat waarin deze gebieden verkeren, bestaat er urgente noodzaak 
om verdere achteruitgang van deze gebieden te voorkomen en te zorgen dat de 
maatregelen voor behoud en herstel op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. 

Voor het projectplan Herinrichting beekdal Groote Beerze geldt bovendien dat 
hierin PAS.herstelmaatregelen zijn opgenomen. Met het rijk en andere provincies 
is afgesproken dat de PAS.herstelmaatregelen fase 1 uiterlijk zomer in 2021 zijn 
gerealiseerd. 

Gelet op de benodigde vergunningen, procedures en beroepsmogelijkheden die 
aan de projecten verbonden zijn, staat realisatie van de maatregelen op korte 
termijn onder druk. Daarmee bestaat het risico dat de maatregelen niet tijdig zijn 
uitgevoerd en de instandhoudingsdoelstellingen niet worden gerealiseerd. De 
provincie zou dan niet voldoen aan haar verplichtingen in het kader van Naturaf 
2000 en PAS. 
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3.3. Belang coiirdinutie 
Coordinatie bevordert een efficiente en geliiktijdige afhandeling van de 
procedure voor zowel de proiectplannen als de vereiste vergunningen. De 
proiectprocedure verschaft daardoor helderheid voor belanghebbenden 
doordat alle voor het betreffende project benodigde besluiten gezamenlijk 
bekendgemaakt worden ten behoeve van het inbrengen van zienswijzen en het 
instellen van beroep. Het belang von een gecoordineerde voorbereiding hangt 
daarnaast samen met het spoedeisend belangg het zorgt voor tiidwinst. 

4. Beslissing 
Gelet op het bovenstaande, de bepalingen in de Waterwet en artikel 5.8 van 
de Verordening water Noord.Brabant besluiten wiiz 
Hoofdstuk 5, paragraaf 2, van de Waterwet van toepassing te verklaren op de 
proiectplannen „Herinrichting beekdol Groote Beerzeu, UBeekherstel Kleine 
Beerzel, en uBeekherstel Reusel.De Mierden I traiect Baarschot.Diessenu, zoals 
beschreven in het verzoek van het dageliiks bestuur van waterschap De 
Dommel, door ons ontvangen op 8 april 2019 en geregistreerd onder nummer 
C22484i 3f4506l47. 

Gedeputeerde Staten van Noord.Brabant, 
namens deze, 

ff 

ff If 
ing. HJ. van Herk, 
programmamanoger Uitnodigend Groen 

ln verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend 
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