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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant
Samenvatting
Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor om in het gebied Oude
Strijper Aa herstel- en natuurmaatregelen te nemen en daarvoor het provinciaal
inpassingsplan “Herinrichting Oude Strijper Aa”, vast te stellen.
Het voorstel
1. Overeenkomstig het voorstel van Gedeputeerde Staten het Provinciaal
Inpassingsplan “Herinrichting Oude Strijper Aa”, digitaal vervat in het
GML-bestand planidn NL.IMRO.9930.ipOudeStrijperAa-va-01 en de
bijbehorende toelichting, inclusief de nota van zienswijzen, ongewijzigd
vast te stellen;
2. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen;
3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 3.1 en 6.12 van
de Wet ruimtelijke ordening.
Aanleiding
Oude Strijper Aa maakt deel uit van het Natura2000gebied ‘Leenderbos, Groote
Heide & De Plateaux’. De bescherming van dit belangrijk natuurgebied vloeit
direct voort uit de in 1992 vastgelegde Europese Habitatrichtlijn. Hiervoor zijn
herstel- en natuurmaatregelen noodzakelijk.
In de voorbereiding van het inpassingsplan is overleg met de betrokken
gemeente en andere besturen gevoerd. Het plan heeft in ontwerp ter inzage
gelegen en iedereen kon reageren. Van groot belang is (ook) het Projectplan
Waterwet en de daarin opgenomen inrichtingsmaatregelen. Het ontwerp van dit
plan heeft gelijktijdig met het inpassingsplan ter inzage gelegen.

Gevraagd wordt het inpassingsplan vast te stellen. Met bijgevoegde link
www.Brabant.nl/ipOudeStrijperAa is het plan in te zien, inclusief de bijlagen.
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Bevoegdheid
Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is Provinciale Staten bevoegd om het
inpassingsplan vast te stellen. Gedeputeerde Staten bereiden het PIP voor.
Doel
Met het vaststellen van het provinciaal inpassingsplan krijgen de gronden de
juiste (natuur)bestemming.
Argumenten
1. Vaststellen van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP)
1.1. Noodzakelijk voor het treffen van natuur-en herstelmaatregelen
Om de noodzakelijke herstel- en natuurmaatregelen in het Natura2000gebied te
kunnen uitvoeren moeten nog enkele gronden de juiste natuurbestemming
krijgen. In het provinciaal inpassingsplan zijn deze bestemmingen opgenomen.
Het plangebied van het PIP ligt in de gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck
en omvat gronden met een oppervlakte van ca. 22 hectare. Hiervan is ca 10
hectare nodig voor herstel- en natuurmaatregelen. 12 hectare wordt ingericht
voor de realisering van het Natuurnetwerk Brabant (NNB).
1.2. Het PIP is een effectief planologisch instrument
In onze Statenmededeling van 2 juli 2019 hebben wij uw Staten medegedeeld
dat het inpassingsplan voor de herinrichting Oude Strijper Aa in procedure is. De
inzet van het PIP is samen met de gemeenten bepaald. De provincie voert samen
met het Rijk een aantal natuurwetten uit. Het provinciaal belang bij het behalen
van de doelen uit de Wet Natuurbescherming en het NNB is evident.
1.3. De natuurbestemming in het PIP heeft nut en is noodzakelijk
De natuurbestemming is nodig om hydrologische en ecologische maatregelen te
nemen, en/of de effecten daarvan planologisch vast te leggen en te beschermen.
Daarmee worden de vastgestelde natuurdoelen bereikt en op basis daarvan een
toegesneden natuurbestemming toegekend.
 Natura2000-beheerplan
In het natuurbeheerplan is een totaalpakket aan maatregelen opgenomen om
het Natura2000 gebied te herstellen en te ontwikkelen. De in het PIP
opgenomen natuurbestemmingen zijn (mede) het gevolg van de doelstellingen
in het beheerplan.
 Projectplan Waterwet (PPWW)
De maatregelen om dit te bereiken strekken zich uit over een groter gebied dan
(enkel) het plangebied van het PIP. Voor dit groter gebied heeft het Waterschap
De Dommel een PPWW opgesteld.
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In dit plan zijn de waterstaatkundige maatregelen opgenomen die noodzakelijk
zijn om de doelstelling wat betreft natuurherstel te behalen. Het PIP en het
PPWW, waarvoor de projectprocedure wordt toegepast, zijn gelijktijdig in
procedure gebracht.
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Het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel neemt in november 2019 het
besluit over de waterstaatkundige maatregelen in het PPWW. Er zijn in totaal vier
ontvankelijke zienswijzen ingediend tegen dit plan. Deze zienswijzen worden
beoordeeld door het Dagelijks Bestuur van Waterschap De Dommel. De
procedure is erop gericht dat het besluit wordt genomen voordat uw Staten
beslist over de vaststelling van het PIP.
 Milieu
In het kader van het PIP en het Projectplan Waterwet is een MER-beoordeling
opgesteld. Daaruit volgt dat een m.e.r. niet noodzakelijk is. Er zijn overigens in dit
verband geen zienswijzen ingediend.
 Beschikbaar krijgen van gronden/onteigening
Bijna alle gronden zijn beschikbaar en/of er zijn daarover afspraken gemaakt,
hetgeen formeel nog moet worden vastgelegd. Onteigening is daarom niet
waarschijnlijk maar ook niet uitgesloten. Mocht onteigening aan de orde zijn zal
dat in een separaat dossier worden voorgelegd.
1.4. Het plan wordt digitaal vastgesteld
Conform de verplichting in de Wet ruimtelijke ordening wordt het
Inpassingsplan digitaal vastgesteld. Daartoe is een unieke
codering aangemaakt voor het plan, zodat is te bepalen welke versie van het
plan uiteindelijk de versie is die is vastgesteld.
2.

Instemmen met de beantwoording van de zienswijzen

2.1. Zienswijzen leiden niet tot een aanpassing
Van de vier ingediende zienswijzen zijn er twee (mede) gericht tegen het PIP.
Deze hebben geen directe betrekking op de bestemmingen, regels en toelichting
in het PIP, en leiden niet tot een aanpassing van het PIP.
In de toelichting wordt overigens op enkele plaatsen verwezen naar de
Verordening ruimte. De Verordening is inmiddels vervangen door de Interim
omgevingsverordening Noord-Brabant. Alleen de toelichting is hierop
aangepast. Omdat deze geen onderdeel uitmaakt van het juridisch plan leidt dit
niet tot een gewijzigde vaststelling.
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3.1 Een exploitatieplan is niet noodzakelijk
Het PIP heeft betrekking op natuurontwikkeling. De daarmee samenhangende
bouwwerken vallen niet onder de categorie bouwplannen die is genoemd in
artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening.
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Financiën
Er wordt met dit voorstel geen financiering gevraagd
Europese en internationale zaken
Er is geen staatssteun risico of andere Europese risico’s.
Planning
Na het besluit tot vaststelling van het PIP wordt deze gepubliceerd conform de
wettelijke vereisten, waarbij de planning is deze publicatie uiterlijk in december
2019 af te ronden. Het Projectplan Waterwet wordt in verband met de
gecoördineerde projectprocedure gelijktijdig ter inzage gelegd.
Belanghebbenden hebben vervolgens 6 weken de mogelijkheid om beroep bij
de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in te stellen.
Bijlagen
Nota van beantwoording zienswijzen (Herinrichting Oude Strijper Aa)

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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