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Ontwerp Inpassingsplan ”Herinrichting Oude Strijper Aa" te Heeze-Leende en
Cranendonck.

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Het besluit van Gedeputeerde Staten om het ontwerp inpassingsplan
”Herinrichting Oude Strijper Aa" vast te stellen, en vrij te geven voor
zienswijzen.
Aanleiding
De percelen in het inpassingsplan zijn nodig om herstel- en natuurmaatregelen te
nemen voor het gebied Oude Strijper Aa, gelegen in de gemeenten HeezeLeende en Cranendonck. Oude Strijper Aa maakt deel uit van het Natura2000
gebied ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’. De bescherming van dit
belangrijk natuurgebied vloeit mede voort uit de in 1992 vastgelegde Europese
Habitatrichtlijn. De maatregelen die moeten worden getroffen gaan in veel
gevallen om vernatting van gronden.
Over de inzet van het planologisch instrumentarium bent u met de
Statenmededeling van 12 december 2016 op de hoogte gesteld. Voor de
herinrichting van Oude Strijper Aa Leegveld is in overleg met de gemeenten
Heeze-Leende en Cranendonck gekozen voor een Provinciaal Inpassingsplan.
De volgende stap is de procedure voor het ophalen van zienswijzen bij
belanghebbenden.
Bevoegdheid
Het vaststellen van het inpassingsplan is een bevoegdheid van PS en staat
gepland voor november 2019. GS bereiden het inpassingsplan voor. Het
vrijgeven voor zienswijzen is een belangrijke stap in dit proces.
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1. Het inpassingsplan is nodig om herstel- en natuurmaatregelen te realiseren

2 juli 2019

Het belang dat gemoeid is met het treffen van maatregelen voor het behoud,
herstel of het voorkomen van achteruitgang van natuurwaarden in dit gebied
volgt onder meer uit artikel 6, eerste en tweede lid van de habitatrichtlijn. Het
beoogd effect van het plan is het realiseren van de hydrologische en
ecologische maatregelen die noodzakelijk zijn voor het bereiken van de
vastgestelde natuurdoelen in geldende regelingen zoals het PAS
(gebiedsanalyse) en Natura 2000 (aanwijzingsbesluit en beheerplan). De
bestemmingen in de geldende bestemmingsplannen zijn niet (altijd) toereikend
om de maatregelen te treffen en/of de gronden te onteigenen als dat nodig is.
Met de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck is besloten om hiervoor een
inpassingsplan op te stellen.
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De uitspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 over het PAS is relevant
voor de noodzaak om de herstelmaatregelen te realiseren. Over de herstelmaatregelen stelt de Raad van State: ‘De Afdeling wil benadrukken dat deze
uitspraak niets afdoet aan het belang dat gemoeid is met het treffen van maatregelen voor het behoud, herstel of het voorkomen van achteruitgang van
natuurwaarden. Dergelijke maatregelen moeten worden getroffen ter uitvoering
van artikel 6, eerste en tweede lid van de habitatrichtlijn”. In de brief van 11 juni
2019 van de Minister van LNV wordt het belang van herstelmaatregelen
eveneens bevestigd. Via deze link is deze brief in te zien.

2. Het inpassingsplan en het Projectplan Waterwet
Voor de onderbouwing van nut en noodzaak én de uitvoerbaarheid van de
maatregelen vormen het projectplan Waterwet en de milieueffecten een
belangrijke basis voor het inpassingsplan
 Het projectplan Waterwet
Het Waterschap De Dommel heeft recent het ontwerp van het Projectplan
Waterwet vastgesteld voor de herinrichting van Oude Strijper Aa, waarvoor de
gecoördineerde projectprocedure wordt gevoerd. Dit plan is het waterstaatkundig besluit dat de aanleg of wijziging van alle waterstaatswerken in het
projectgebied mogelijk maakt. Het projectplan beslaat daarbij het totale gebied
van Oude Strijper Aa. Het inpassingsplan betreft alleen die gronden waarvan
de bestemming moet worden gewijzigd in Natuur. Het projectplan is dus ruimer
en ook belangrijk voor de uitvoering van de maatregelen. Het projectplan is als
bijlage bij het inpassingsplan toegevoegd.
• De milieueffecten (MER)
De milieueffecten van het initiatief zijn in de MER-beoordeling in beeld gebracht.
Hieruit volgt dat er, voor zowel het PIP als het projectplan, geen milieueffectrapport (MER) hoeft te worden opgesteld. Het inpassingsplan, het Projectplan en
MER-beoordeling worden in één keer ter inzage gelegd. Alle stukken zijn met
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ingang van 11 juli 2019 o.a. in te zien op
http://www.brabant.nl/ontwerpipOudeStrijperAa
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3. Grondstrategieplan en onteigening
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Met het Grondstrategieplan voor ‘Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux’
wordt de verwerving van de aangewezen gronden voor het PAS/Natura 2000
mogelijk gemaakt. Als het voor de (PAS-)herstelmaatregelen noodzakelijk is om
gronden beschikbaar te krijgen wordt overgegaan tot zelfrealisatie, ruil of
verwerving van deze gronden. Voor deze gronden kan het instrument minnelijke
verwerving op basis van volledige schadeloosstelling met als sluitstuk
onteigening worden ingezet.
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Het plangebied van het PIP ligt in de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck
en omvat gronden met een oppervlakte van ca. 22 hectare. Hiervan is ca 10
hectare nodig voor herstelmaatregelen voor de Natura2000. Deze gronden zijn
gelegen in Heeze-Leende. De betreffende eigenaren zijn geïnformeerd en met
elke eigenaar zijn gesprekken gevoerd of gaande om op vrijwillige basis tot
beschikbaarheid van de gronden te komen. Veel gronden zijn beschikbaar
gekomen. In de gemeente Cranendonck zijn twee percelen gelegen van ca 12
hectare die nodig zijn voor de realisering van het Natuurnetwerk Brabant
(NNB). Deze gronden zijn in eigendom van Staatsbosbeheer.
De percelen krijgen in het inpassingsplan een toegesneden natuurbestemming.
Bij het vaststellen van het inpassingsplan wordt tevens een procedure tot
onteigening gestart voor de gronden in de gemeente Heeze-Leende als dat
noodzakelijk blijkt te zijn. Dit vergt een besluit van PS.
Communicatie
De betrokken besturen in het kader van het wettelijk vooroverleg ontvangen
schriftelijk bericht over het ontwerpplan en de wijze waarop hun reactie hierin is
verwerkt. Naast de officiële bekendmaking, worden bewoners via de
nieuwsbrief en website geïnformeerd. Op 25 juni 2019 is er een
informatieavond geweest waarbij de plannen zijn gepresenteerd aan
omwonenden en geïnteresseerden.
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Vervolg
 Het ontwerp-inpassingsplan en MER liggen ter inzage van 11 juli tot en met
21 augustus 2019.
 De zienswijzen worden verwerkt in de periode van 21 augustus tot en met
september 2019.
 Eind 2019 wordt het inpassingsplan ter vaststelling in uw vergadering
aangeboden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Programmamanager: de heer H.J. van Herk, (073) 681 29 61,
hvherk@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer H.A.J. van Hout, (073) 681 27 20,
hvhout@brabant.nl.
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