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Persbericht 

 
 
Milieueffecten herinrichting beekdal Tongelreep 
goed in beeld 
 

De milieueffecten voor de herinrichting van het beekdal Tongelreep zijn goed be-

schreven in het milieueffectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffect-

rapportage in haar advies over dit rapport. Wel adviseert zij te monitoren of de 

waterhuishouding echt verbetert. De provincie Noord-Brabant en het waterschap 

De Dommel hadden de Commissie gevraagd de inhoud van het rapport te beoor-

delen. 

 

De provincie Noord-Brabant en het waterschap De Dommel willen de beschermde na-

tuur in het beekdal van de Tongelreep versterken door de waterhuishouding te verbe-

teren. Verdroging verergert namelijk de verzuring en vermesting door stikstofuitstoot. 

Met maatregelen als verhoging van de beekbodem, omvorming van landbouw naar na-

tuurgebied, van naald- naar loofbos en verwijdering van drainage willen zij dit realise-

ren. 

Voordat wordt besloten over het inpassingsplan en de twee projectplannen Waterwet, 

zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Het rapport laat goed zien dat het project leidt tot verbetering van de waterhuishouding 

en gunstig is voor het landschap, maar dat het tot aantasting van archeologische waar-

den kan leiden. Er zijn ook risico’s, bijvoorbeeld bij meer droge periodes, dat de ge-

wenste verbetering achterblijft. Daarom adviseert de Commissie te monitoren of de doe-

len worden gehaald, zodat op tijd kan worden bijgestuurd.  

 

Met alleen verbeteren van de waterhuishouding worden de problemen in het be-

schermde natuurgebied niet opgelost en worden ook niet alle natuurdoelen gehaald. Er 

is nu al meer stikstof in het gebied dan goed is voor de natuur. De Commissie benadrukt 

daarom dat meer en andere maatregelen nodig zijn om alle natuurdoelen te halen, bij-

voorbeeld door het wegnemen van andere stikstofbronnen. 

 

De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende informatie bevat om een be-

sluit te kunnen nemen over het inpassingsplan en de beide projectplannen Waterwet 

waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen.   

 

----------------------------------------------------------- 

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 De Dommel- besluit 

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

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3380
http://www.commissiemer.nl/

