
m.e.r.-beoordelingsbesluit 

Het dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel in Boxtel, 

gelet op voorstel zaaknummer Z55496 / B782 d.d. 20 november 2018 

gelet op artikel 7.17 van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectenrapportage en bijlage 
III van richtlijn 851337/EEG (de mer-richtijn), 

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 nog op te stellen projectplan Run Grootgoor geen milieueffectenrapportage 
(MER) behoeft te worden opgesteld. 

Het projectplan Run Grootgoor bevat de aanleg/wijziging van waterstaatswerken t.b.v. 
herinrichting van het beekdal de Run Grootgoor en aanleg van een gestuurd 
waterbergingsgebied. 

Voor dit project zijn twee activiteiten relevant uit het Besluit m.e.r. te weten: 
• De aanleg, wijziging of uitbreiding inzake kanalisering of ter beperking van 

overstromingen, met inbegrip van primaire waterkeringen en rivierdijken 
• De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stuwdam of andere installatie voor het 

stuwen of voor de lange termijn opslaan van water. 

Voornoemde activiteiten zijn op grond van de Wet milieubeheer en het Besluit 
milieueffectenrapportage m.e.r.-beoordelingsplichtig. Hiertoe is 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 ~~richtlijn) aangegeven criteria (kenmerken, 
plaats en effect van activiteit). 

Uit de m.e.r.-beoordeling `Waterberging en natuurherstel De Run' met kenmerk 
211x08964_6 d.d. 13 november 2018 blijkt dat de voorgenomen activiteiten niet leiden tot 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. In de m.e.r.-beoordelingsnotitie is daarover 
het volgende vastgesteld: 

• In de aanlegfase kunnen op enkele milieu onderdelen tijdelijk negatieve effecten 
ontstaan, maar deze zijn eenvoudig te mitigeren. 

• De wijziging van het waterstaatswerk veroorzaakt op zichzelf geen belangrijke 
nadelige gevolge voor het milieu op de omgeving die middel een MER moet worden 
uitgewerkt. 

• Er zijn in de omgeving geen waarden gelegen waarop het project invloed heeft. 
• Er vinden in de omgeving geen andere activiteiten plaats die kunnen zorgen voor een 

cumulatie van milieueffecten. 



Conclusie van de m.e.r.-beoordeling is de volgende: 

De realisatie, het gebruik en de potentiele negatieve effecten van de voorgenomen werken 
hebben geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

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 `Waterberging en 
natuurherstel De Run' met kenmerk 211x08964 6 d.d. 13 november 2018 

Aldus vastgesteld op 20 november 2018, 

Het dagelijks bestuur, 

mr. drs. P.C.G. Glas 	 drs. A.G. Dekker 

watergraaf 	 secretaris 
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