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Persbericht 

 
Natuurherstel Ulvenhoutse Bos 
 
Advies over inhoud milieueffectrapport  
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor het natuurher-

stel van het Ulvenhoutse Bos duidelijk te maken wat het precieze doel is van het 

project. Ook adviseert zij om het project duidelijk af te bakenen van andere na-

tuurherstelmaatregelen die in het gebied zijn of worden uitgevoerd. 

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

Provinciale Staten van Noord-Brabant en het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta  - be-

sluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het project  

De Provincie Noord-Brabant, het Waterschap Brabantse Delta, de gemeente Breda en 

Staatsbosbeheer willen samen de verdroging en verzuring van het beschermde natuur-

gebied het Ulvenhoutse Bos tegengaan. Daarom willen ze meer kalkrijk grondwater 

naar het gebied laten stromen en ervoor zorgen dat dit water de wortels van kwetsbare 

natuur in het gebied bereikt.  

 

Voordat Provinciale Staten van Noord-Brabant en het Algemeen Bestuur van het Wa-

terschap Brabantse Delta besluiten over het inpassingsplan en het projectplan Water-

wet, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

De provincie heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het 

rapport.  

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het rapport de problematiek voor de beschermde natuur 

te vertalen naar een concreet toetsbare doelstelling voor dit project. Geef ook aan of 

andere doelen, bijvoorbeeld voor de waterkwaliteit, moeten worden behaald. Zo kan 

worden getoetst of de doelen worden bereikt of dat extra maatregelen nodig zijn. 

Eerder zijn al maatregelen genomen om het Ulvenhoutse Bos te herstellen. Het rapport 

moet duidelijk maken welke maatregelen tot het project horen, welke maatregelen al 

eerder zijn genomen en welke tot andere projecten behoren.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3374
http://www.commissiemer.nl/

