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Persbericht 

 
Milieueffectrapport Natte Natuurparel De Utrecht en Reu-
sel-De Mierden 
 
Zoek eerst naar opties om hoofddoel te bereiken  
 

De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de herinrichting 

van het beekdal van de Reusel en de Raamsloop en in de Natte Natuurparel De 

Utrecht duidelijk onderscheid te maken tussen het hoofddoel van het project en 

andere ambities. 

 

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. 

 

Het project 

De provincie Noord-Brabant en het waterschap De Dommel willen in het beekdal van 

de Reusel en de Raamsloop en in de Natte Natuurparel De Utrecht natuur en water-

kwaliteit versterken door water langer vast te houden in het gebied. Verdroging van het 

gebied verergert namelijk de verzuring en vermesting door stikstofuitstoot.  

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

terschap De Dommel besluiten over het inpassingsplan en het projectplan Waterwet, 

worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

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

van het rapport. 

 

Het advies 

De Commissie adviseert om in het rapport eerst te zoeken naar verschillende opties om 

het hoofddoel te realiseren: maatregelen vanuit het nationale Programma Aanpak Stik-

stof om de natuur in het gebied minder gevoelig te maken voor stikstof. Nadat een voor-

keursoptie is gekozen, kan vervolgens in het milieueffectrapport worden gezocht naar 

mogelijkheden om ook andere ambities te behalen, zoals waterkwaliteit, provinciale na-

tuurdoelen en de doelstellingen van het project Leven de Dommel. 

Zo maakt het rapport duidelijk dat het project bovenal het hoofddoel moet behalen.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3381
http://www.commissiemer.nl/

