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MER Deel 2 - Zuidzijde Tongelreep 

Het beekdal van de Tongelreep maakt onderdeel uit van het beschermde natuurgebied 
Leenderbos, Groote Heide & Plateaux. De provincie Noord-Brabant en waterschap De 
Dommel willen in het beekdal de beschermde natuur1 versterken door de waterhuishouding 
te verbeteren. Het gaat om maatregelen als verhoging van de beekbodem, omvorming van 
landbouw- naar natuurgebied, omvorming van naald- naar loofbos en verwijdering van 
drainage. Deze maatregelen vormen samen het voorkeursalternatief. Waterkwaliteits-, 
landschappelijke en andere natuurdoelen zijn nevendoelen van het project, waarvoor tien 
zogenoemde ‘plusmaatregelen’ zijn geformuleerd. 
 
De Commissie adviseerde eerder2 over het voornemen van de provincie Noord-Brabant. In 
haar advies gaf ze aan dat het een degelijk MER is met een goede structuur, illustraties en 
een uitgebreide samenvatting. Ook gaf de Commissie aan dat zij “niet heeft kunnen toetsen 
of het milieueffectrapport ook aan het provinciaal inpassingsplan en het projectplan Waterwet 
voor het zuidelijke deel van het plangebied ten grondslag kan worden gelegd. Deze plannen 
waren op het moment van advisering nog niet beschikbaar”. 
 
Deze plannen voor het zuidelijk deel van Tongelreep zijn nu wel beschikbaar. De provincie 
vroeg de Commissie om aan te geven of het eerder uitgebrachte advies ook op het zuidelijk 
deel van toepassing is. In deze aanvulling spreekt de Commissie zich uit over de geldigheid 
van het eerder uitgebrachte advies voor het andere, zuidelijke, deel van de Tongelreep. 
 

Wat is het advies van de Commissie? 
Het advies dat eerder is uitgegeven voldoet ook voor de zuidzijde van de Tongelreep. De 
Commissie heeft de stukken bekeken en is van mening dat de genoemde maatregelen 
overeenkomen met de maatregelen die eerder in het MER zijn beschreven. Daarmee voldoet 
het eerder uitgebrachte MER en het advies van de Commissie ook voor het zuidelijk deel van 
Tongelreep. 

 
1 Het gaat specifiek om de natuurtypen zure vennen, vochtige alluviale bossen en hoogveenbossen. Zie het MER, pagina 18. 
2  Zie: https://commissiemer.nl/adviezen/3380 
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Achtergrond 
Het project Herinrichting beekdal Tongelreep heeft als hoofddoel om de waterhuishouding in het beekdal 
van de Tongelreep te verbeteren om daarmee de beschermde natuur in het gebied te versterken. Dit is 
nodig voor de duurzame instandhouding van de stikstofgevoelige natuur in dit gebied, dat deel uitmaakt 
van het Natura 2000-gebed Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux. Ook is gekeken of de maatregelen 
in het gebied kunnen bijdragen aan doelen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW), Natuur Netwerk Brabant 
(NNB), Natte Natuurparel (NNP), Actieplan Leven De Dommel en gemeentelijk en provinciaal beleid voor 
versterking van aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische, economische en recreatieve waarden. 

Figuur 1: Plangebied Tongelreep (Bron: Samenvatting MER, pagina 8) 
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Voor de besluitvorming over de maatregelen uit het voorkeursalternatief in het noordelijke deel van het 
plangebied is een projectplan Waterwet nodig, waarvan het ontwerp aan de Commissie beschikbaar is 
gesteld. Voor de besluitvorming over de maatregelen in het zuidelijke deel en over de plusmaatregelen, 
worden een provinciaal inpassingsplan en een apart projectplan Waterwet opgesteld. De initiatiefnemers 
hebben ervoor gekozen om één gecombineerd plan- en project-MER op te stellen dat aan de drie 
verschillende plannen ten grondslag kan worden gelegd. 
 
Rol van de Commissie voor de milieueffectrapportage 
De Commissie is onafhankelijk, bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van het MER. 
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 Waterschap De Dommel - besluit over het 
inpassingsplan respectievelijk de projectplannen Waterwet. 
 
De samenstelling en de werkwijze van de werkgroep van de Commissie en verdere projectgegevens staan 
in bijlage 1 van dit advies. U vindt de projectstukken die bij het advies zijn gebruikt door nummer 3380 
op www.commissiemer.nl in te vullen in het zoekvak. 
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