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1. HOOFDPUNTEN VAN HET MER 
De Provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta willen de 
natuurwaarden van het gebied de Westelijke Langstraat versterken. De maat-
regelen die hiervoor nodig zijn worden in verschillende plannen en besluiten 
vastgelegd. Voor de besluitvorming hierover wordt een procedure voor milieu-
effectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Het milieueffectrapport (MER) zal voor 
deze besluiten (voor zover van toepassing) zowel als plan-MER als besluit-
MER gelden.1  
 
De Commissie m.e.r. heeft op 20 mei 2009 een advies voor richtlijnen voor  
deze m.e.r.-procedure uitgebracht. Het College van Gedeputeerde Staten van 
de provincie Brabant hebben op basis van dit advies op 22 juni 2009 de richt-
lijnen vastgesteld. De vastgestelde richtlijnen zijn overeenkomstig het advies 
van de Commissie. 
 
Sindsdien zijn er nieuwe inzichten naar boven gekomen die aanpassing van 
de oorspronkelijke startnotitie noodzakelijk maken. In een aanvullende start-
notitie zijn deze uiteengezet: 
  
• De maatregelen zullen planologisch worden vastgelegd in een Inrichtings-

plan (vast te stellen als Algemeen Bestuursbesluit door de provincie Noord 
Brabant krachtens de Wet Inrichting Landelijk Gebied) en een bestem-
mingsplan (vast te stellen door de gemeente Waalwijk). In 2009 was nog 
niet bekend welke planvorm gekozen zou worden.  

• De plangrens is iets veranderd ten opzichte van de plangrens uit de start-
notitie uit 2009; het plangebied wordt hierdoor iets groter. 

• De m.e.r.-procedure zal procedureel niet gekoppeld worden aan het op te 
stellen Beheerplan (vast te stellen door de provincie Noord-Brabant). Ove-
rigens moet voor het voornemen wel een ‘passende beoordeling’ worden 
opgesteld. Hierdoor geldt een plan-m.e.r.-plicht voor het bestemmings-
plan.   

 
Het betreft uitsluitend procedurele wijzigingen. De Commissie onderschrijft 
daarom de aanvullende startnotitie, die stelt dat deze wijzigingen geen gevol-
gen hebben voor de richtlijnen over de inhoud van het MER. De Commissie 
beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het milieueffect-
rapport. Dat wil zeggen dat het MER voor het meewegen van het milieubelang 
in de besluitvorming in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                              

1  Dit betreft een planologisch besluit (WILG-inrichtingsplan en bestemmingsplan), mogelijk een 
ontgrondingsvergunning voor het verwijderen van bovengrond en een Beheerplan vanwege de status als Natura 
2000-gebied. Voor verdere technische details over de m.e.r. -procedure en de samenstelling van de werkgroep, 
zie bijlage 1. 
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• Duidelijke probleem- en doelstellingen die gerelateerd zijn aan de Natura 
2000 instandhoudingsdoelstellingen voor het gebied; 

• Een geohydrologische systeemvisie van het plangebied op basis waarvan 
het doelbereik van de verschillende alternatieven kan worden beoordeeld;  

• Een onderbouwing/motivatie van de te onderzoeken maatregelen;  
• Een beschrijving van de alternatieven, bestaande uit verschillende com-

binaties van maatregelen, doelstellingen en effecten en een toetsing van 
de alternatieven op doelbereik en effecten op de korte en lange termijn;  

• Een duidelijke samenvatting. 
 
Voor het overige verwijst de Commissie naar haar advies van 20 mei 2009. 
 



 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens 

 
Initiatiefnemer: Waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant 
 
Bevoegd gezag: college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-
Brabant 
 
Besluit: Het MER dient als achtergrondinformatie bij diverse besluiten: 
• het vastleggen van een functiewijziging in ruimtelijk plan (bestemmings-

plan of inpassingsplan), vast te stellen door gemeente Waalwijk of provin-
cie Noord-Brabant; 

• het mogelijk verlenen van een ontgrondingsvergunning, dit is afhankelijk 
van de hoeveelheid te verwijderen bovengrond, af te geven door provincie 
Noord-Brabant; 

• een Inrichtingsplan volgens de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), 
vast te stellen als Algemeen Bestuursbesluit door de provincie Noord Bra-
bant; 

• een Beheerplan, vanwege de status als Natura 2000-gebied, vast te stellen 
door de provincie Noord-Brabant.  

 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: C.9.0, C.16.1 
 
Activiteit: Herstel en verbetering van de waarden van het gebied Westelijke 
Langstraat door verschillende inrichtingsmaatregelen. 
 
Betrokken documenten:  
De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advisering:  
• Grontmij, 2004: Antiverdrogingsonderzoek Westelijke Langstraat, i.o.v. 

Waterschap Brabantse Delta; 
• Arcadis, 2007, technisch onderzoek westelijke Langstraat, effecten en mo-

gelijkheden, i.o.v. Waterschap Brabantse Delta; 
• RAAP, 2007: Cultuurhistorische en aardkundige waarden in plangebied 

Westelijke Langstraat, Gemeente Waalwijk, Archeologisch vooronderzoek: 
een bureauonderzoek; RAAP-rapport 1650; 

• B-ware research centre,  2007: Analyseresultaten P-beschikbaarheid Wes-
telijke Langstraat, i.o.v. Waterschap Brabantse Delta; 

• Arcadis, 2008: Voorlopig ontwerp Westelijke Langstraat, i.o.v. Waterschap 
Brabantse Delta. 

 
De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij 
van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Dit advies verwijst naar een reactie 
als die nieuwe inzichten naar voren brengt over specifieke lokale milieuom-
standigheden of te onderzoeken alternatieven. Een overzicht van de zienswij-
zen en adviezen is opgenomen in bijlage 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Procedurele gegevens: 
aankondiging start procedure: Brabants Dagblad en regiobladen: 11 maart 
2009  
advies aanvraag: 12 maart 2009 
ter inzage legging: 13 maart tot en met 24 april 2009 
richtlijnenadvies: 20 mei 2009 
 
aankondiging start procedure: 19 april 2010 
advies aanvraag: 14 april 2010 
ter inzage legging: 19 april 2010 tot en met 31 mei 2010 
aanvullend richtlijnenadvies: 28 juni 2010 
 
Werkwijze Commissie bij richtlijnenadvies: 
In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening 
behandeld dienen te worden in het MER en met welke diepgang. De Commis-
sie neemt hierbij de startnotitie als uitgangspunt. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
Per project stelt de Commissie een werkgroep samen. De werkgroepsamen-
stelling bij het onderhavige project is als volgt:   
 
ir. J.H.A. Driessen 
dr. F.H. Everts 
drs. G. Korf (secretaris) 
drs. J.G.M. van Rhijn (voorzitter) 
dr.ir. L.T. Runia 
 



 

 

BIJLAGE 2: Lijst van zienswijzen en adviezen 

1. Hervormde Gemeente  
’s-Grevelduin- en Vrijhoeve-Capelle, Sprang-Capelle 

2. C.F. van der Hoeven, Sprang-Capelle (2x) 
 



 

 

 

Aanvullend advies voor richtlijnen voor het  
milieueffectrapport Westelijke Langstraat 

De Provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta willen 
de natuurwaarden van het gebied de Westelijke Langstraat versterken. 
De maatregelen die hiervoor nodig zijn worden in verschillende plannen 
en besluiten vastgelegd. Voor de besluitvorming hierover wordt een 
procedure voor milieueffectrapportage (m.e.r.) doorlopen. Na het 
vaststellen van de richtlijnen zijn er nieuwe inzichten naar boven 
gekomen. Daarom heeft het bevoegd gezag de Commissie voor de 
m.e.r. om een aanvullend richtlijnenadvies gevraagd.  
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