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Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op de aanvraag van de 
Combinatie Boskalis Van de Wetering om vergunning voor het ontgronden van percelen in de 
gemeente Millingen aan de Rijn en Ubbergen. 
 
 
 
 
I  GEGEVENS 
 
    
1. AANVRAAG 
 
Bij brief van 6 december 2012, ontvangen op 7 december 2012, is door Combinatie Boskalis bv / 
Van de Wetering een aanvraag om vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor 
het ontgronden van de percelen kadastraal bekend gemeente Leuth, sectie D, nrs. 173, 174, 
176, 177, 178, 179, 189, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 211, 212, 213, 214, 219, 229, 247, 266 
en Millingen, sectie C, nrs. 676, 1442, sectie D, nrs. 288, 296, 297, 326, 343, 344, 346, 347, 
sectie E, nrs. 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 56, 274, 279, 
282, 283, 297 en 298.  

 

BESCHRIJVING AANVRAAG 
 
De ontgrondingsaanvraag is ingediend voor alle ontgravingen die zijn voorzien in het kader van 
de herinrichting van de Millingerwaard. Doel van de herinrichting is het realiseren van meer 
ruimte voor de rivier en natuurontwikkeling. Het betreft de aanleg van een stelsel van geulen en 
het winnen van zand in een zogenaamde omputlocatie in het oostelijk deel van de 
Millingerwaard. 
De oppervlakte van de totale ontgraving is ongeveer 118ha. De omputlocatie heeft een 
oppervlakte van 45ha. Het totale gebied dat is betrokken bij de herinrichting is 430ha. 
De hoofdgeul wordt uitgegraven tot maximaal 4m +NAP. Binnen de omputlocatie wordt zand 
gewonnen tot 12m –NAP. De zandput die hierdoor ontstaat wordt weer aangevuld met niet 
vermarktbare specie die vrijkomt bij het graven van de geulen. De totaal te ontgraven 
hoeveelheid is 8.309.500m3 daarvan zal naar verwachting 2.818.500m3 industriezand en 
250.000m3 klei worden afgevoerd. Om de beoogde eindoplevering te realiseren wordt alle 
overige specie die vrijkomt gebruikt voor het aanvullen van de zandput tot het aangegeven 
opleveringspeil.  
In de ontgrondingsaanvraag is tevens opgenomen het ontgraven van 64.000m3 specie uit de 
rivieroever voor de aanleg van een wacht- en verladingslocatie die nodig is om het industriezand 
uit het gebied per schip te kunnen afvoeren.  
De aanvraag bevat een toelichting op het project en de aanvraag, kadastrale informatie en 
tekeningen van de beoogde ontgravingen. Voor het project is een MER opgesteld. Er zijn 
onderzoeksrapporten bijgevoegd m.b.t. rivierkunde, archeologie, natuur en geohydrologie. 
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2. PLANOLOGISCHE SITUATIE 
 
Het gebied valt deels binnen het bestemmingplan Buitengebied van de gemeente Millingen aan 
de Rijn en heeft daarin de bestemmingen “uiterwaarden” en “rivier”. Het andere deel valt binnen 
het bestemmingsplan Buitengebied 2003 van de gemeente Ubbergen en is daarin bestemd als 
“natuurgebied” en “rivier” met de dubbelbestemming “zone ten behoeve van het winterbed van 
de rivier”. De aanvraag heeft ook betrekking op een deel van het terrein van het bedrijf De Beijer. 
Voor dit terrein is op 25 april 2012 een provinciaal inpassingsplan vastgesteld, waarbij de 
bedrijfbestemming is gewijzigd in natuur. 
 
3. PROCEDURE 
Bevoegdheid 
Op grond van artikel 3, eerste lid van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden 
zonder vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te 
beslissen. Voor ontgrondingen in het winterbed van een tot de rijks wateren behorende rivier is in 
artikel 8, derde lid bepaalt dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met “Onze 
minister”. Dit betekent dat wij de onderhavige ontgrondingsvergunning voor het buitendijkse deel 
pas definitief kunnen verlenen nadat de minister van Infrastructuur en Milieu daarmee schriftelijk 
heeft ingestemd. In verband met de aanleg van een wacht- en verladingslocatie is in de 
aanvraag een ontgraving in de rivieroever meegenomen. Deze ontgraving raakt het zomerbed 
waarvoor de Minister bevoegd is in het kader van de Ontgrondingenwet. 
Tijdens het vooroverleg is afgesproken dat wij de ontgraving in de rivieroever meenemen in de 
ontgrondingsvergunning. Wij hebben Rijkswaterstaat verzocht schriftelijk met deze aanpak in te 
stemmen. In antwoord hierop heeft Rijkswaterstaat ons bij brief van 14 februari 2013 bericht 
geen bezwaar te hebben tegen het verlenen van de gevraagde ontgrondingsvergunning. 
 
Milieueffectrapportage 
Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning van 
oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld 
in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of 
meer (onderdeel C, categorie 16.1) 
De aangevraagde ontgronding heeft een oppervlakte van ongeveer 64ha (feitelijke ontgraving) 
het gaat om 520ha in te richten gebied. Dit betekent dat de ontgrondingsvergunning een m.e.r.-
plichtig besluit is. Daarnaast zijn de aanleg primaire waterkering en de Passende beoordeling in 
het kader van de Natuurbeschermingswet m.e.r.-plichtige onderdelen. Voor het project is een 
MER opgesteld dat in de gecoördineerde procedure samen met de ontwerp-beschikkingen ter 
inzage wordt gelegd.  
 
Coördinatie 
Bij de voorbereiding van de besluiten nodig voor de uitvoering van Ruimte voor de Rivier project 
Millingerwaard, noodzakelijk ter uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de 
Rivier, is besloten tot toepassing van de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 
3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro).  
De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coördinatie is om de voorbereiding en 
bekendmaking van de voor de uitvoering van de maatregel benodigde besluiten, zoals genoemd 
in het coördinatiebesluit van 9 november 2011 met kenmerknummer PS2011-637 van de 
Provinciale Staten van Gelderland, inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van 
zienswijzen daarop, op elkaar af te stellen en gelijktijdig te doen.  
 
De besluiten die nu gecoördineerd worden zijn: 
- Vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
- Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet; 
- Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998; 
- Vergunning op grond van de Waterwet; 
- Projectplan op grond van de Waterwet; 
- Ontheffing op grond van de Flora- en Faunawet. 
De uitvoeringsvergunningen worden apart in procedure gebracht. 
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Gezamenlijke voorbereiding van besluiten 
De ontwerpbesluiten benodigd voor de uitvoering van het project Millingerwaard zijn door 
betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en ook de communicatie daarover heeft 
gezamenlijk plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij 
betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen hebben er 
verschillende momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden.  
 
Crisis- en herstelwet 
In het Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche, is besloten dat alle projecten ter 
uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier onder de Crisis- en 
herstelwet vallen. Gezien het grote maatschappelijke belang van de projecten is een snelle 
realisatie wenselijk (Crisis- en herstelwet, bijlage I, artikel 7.5). Dit betekent onder meer dat: 
- De Raad van State binnen zes maanden beslist op het ingestelde beroep; 
- Het relativiteitsvereiste geldt: de geschonden norm moet dienen om de belangen  
 van de benadeelde te beschermen; 
- Er geen pro forma beroep meer kan worden ingesteld: het beroepsschrift moet  
 binnen de termijn worden ingediend; 
 
Externe adviezen 
De betrokken bestuursorganen zijn in dit geval bij het project betrokken als bevoegd gezag voor 
de andere besluiten die in de coördinatie zitten en als initiatiefnemer. Inhoudelijke afstemming 
vindt plaats in het kader van de coördinatie. Wij hebben deze aanvraag daarom niet met een 
verzoek om advies toegezonden aan de betrokken bestuursorganen. 
 
 
II  BELANGENAFWEGING 
 
Algemeen 
Naar aanleiding van hoge rivierwaterstanden in 1993 en 1995, die bijna tot dijkdoorbraken 
hebben geleid, heeft de overheid besloten meer ruimte te geven aan de grote rivieren om de 
veiligheid tegen overstromingen te verbeteren. In de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte 
voor de Rivier is een samenhangend pakket van rivierverruimende maatregelen opgenomen. De 
herinrichting van de Millingerwaard is één van deze maatregelen. Daarnaast gelden voor dit 
gebied belangrijke doelen m.b.t. natuurontwikkeling. Om dit te realiseren is het gebied destijds 
aangewezen als NURG gebied. De betrokken overheden willen door een integrale aanpak 
tevens beleidsdoelen realiseren op het gebied van recreatie, cultuurhistorie, en 
waterkwaliteitsverbetering. Het inrichtingsplan voor de uitvoering waarvan nu de vergunningen 
worden gevraagd heeft de instemming van de betrokken partijen. Dit betekent dat wij in principe 
positief staan ten opzichte van het project Herinrichting Millingerwaard. Wij hebben bij brief van 
13 mei 2011 de intentie uitgesproken de ontgrondingsvergunning te verlenen. Daarbij geldt het 
voorbehoud dat zich tijdens de procedure nieuwe feiten of omstandigheden kunnen voordoen die 
van invloed kunnen zijn op ons besluit m.b.t. de ontgrondingsaanvraag. Dit kan ook niet anders 
omdat de Ontgrondingenwet voorschrijft dat in het kader van de vergunningverlening een 
afweging gemaakt moet worden van betrokken belangen. Bij de onderhavige aanvraag gaat het 
om de volgende belangen: 
 
a Hoogwaterveiligheid; 
b Waterhuishouding; 
c planologie; 
d natuur en landschap; 
e archeologie; 
f veiligheid; 
g bestaande vergunningen; 
h overige; 



 
 

4 

 
Ad a hoogwaterveiligheid 
Zoals in het voorgaande al vermeld is de hoogwaterveiligheid de belangrijkste doelstelling van 
het project. In het kader van de PKB Ruimte voor de Rivier is de opgave voor dit project de 
realisatie van 6 cm waterstandsdaling bij Maatgevend Hoog Water. Uit de Rivierkundige 
Rapportage Millingerwaard blijkt dat door herinrichting van de Millingerwaard conform het 
definitief ontwerp deze waterstanddaling kan worden gerealiseerd. Rijkswaterstaat heeft bij brief 
van 24 oktober 2012 laten weten in te stemmen met het definitief ontwerp voor de herinrichting 
van de Millingerwaard. Met dit ontwerp is de beoogde waterstandsdaling haalbaar.  Uit oogpunt 
van hoogwaterveiligheid beoordelen wij de aanvraag positief. 
Overigens worden de rivierkundige zaken geregeld in het Projectplan Waterwet. 
 
Ad b waterhuishouding 
In het kader van de MER zijn de geohydrologische effecten van de beoogde herinrichting 
Millingerwaard onderzocht. De open verbinding met de Waal die in het VKA was voorzien zou 
belangrijke negatieve gevolgen hebben voor de waterhuishouding in het binnendijkse gebied. 
Met name om deze reden in het definitieve ontwerp een drempel voorzien aan de 
zuidwestzijde.(benedenstrooms) Verder is in het middengebied een doorstroomvoorziening 
opgenomen. Deze kunstwerken voorkomen dat de Millingerwaard bij lage rivierstanden zal 
“leeglopen”. Daardoor ontstaat bij lage waterstanden een situatie die vergelijkbaar is met de 
huidige situatie waarbij ook geen verbinding is met de Waal. Hiermee worden de negatieve 
effecten “droogteschade” en “risico op zettingsschade” weggenomen. Voor zover er risico’s zijn 
worden deze niet vergroot door de te nemen inrichtingsmaatregelen. De geohydrologische 
effecten van de maatregelen die afwijkend zijn van hetgeen in het MER is beschreven zijn 
onderzocht door Grontmij.(rapport Grontmij 0082385 d.d. oktober 2012) 
De ontgravingen in de uiterwaard zullen, tijdens hoogwaterperioden, leiden tot het optreden van 
extra kwel in het binnendijkse gebied. Om te voorkomen dat wateroverlast optreedt, zullen 
compenserende maatregelen worden getroffen. Het Waterschap Rivierenland heeft hierover een 
afspraak gemaakt met Dienst landelijk Gebied. De afspraak houdt in dat binnendijks, door 
verruiming van watergangen, 6000m3 waterberging wordt gerealiseerd. 
 
Ad c planologie 
De beoogde herinrichting van de Millingerwaard gericht op rivierverruiming en natuurontwikkeling 
past binnen de vigerende bestemmingplannen. Dit geldt niet voor de zandwinning in de 
zogenaamde omputlocatie. Om het winnen van vermarktbare grondstoffen i.c. industriezand 
mogelijk te maken wordt een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder c van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht aangevraagd. Deze vergunningaanvraag is 
onderdeel van de gecoördineerde vergunningen procedure.  
Binnen de ontgrondingsaanvraag vallen enkele percelen van de firma De Beijer. In verband met 
de voorgenomen verplaatsing van dit bedrijf is een provinciaal inpassingsplan opgesteld. De 
voorgenomen herinrichting van de Millingwaard is in dit inrichtingsplan planologisch geregeld.  
Voor de ontgrondingsaanvraag betekent vorenstaande dat voldaan wordt aan art 10 lid 6 en dat 
er dus geen planologische belemmeringen zijn voor het verlenen van de vergunning. Hiermee is  
ook de uitvoerbaarheid van het project geborgd omdat het Provinciaal Inpassingsplan de basis 
vormt voor een eventuele onteigening van De Beijer.  
 
Ad d natuur en landschap 
Naast de verbetering van de hoogwaterveiligheid is natuurontwikkeling een belangrijke 
doelstelling van het project. Door het openen van de benedenstrooms gelegen dam 
(toegangsweg naar De Beijer) neemt de rivierdynamiek in het gebied toe en komt er meer ruimte 
voor gebiedseigen natuurlijke processen zoals inundatie en sedimentatie.  
De effecten zijn in het MER onderzocht en beschreven. Het gekozen inrichtingsplan leidt op bijna 
alle onderdelen tot (sterk) positieve effecten. In het kader van de onderhavige 
ontgrondingsaanvraag zijn wij van oordeel dat de voorgenomen ontgronding van belang is voor 
de in dit gebied gewenste natuurontwikkeling. 
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In het kader van de Natuurbeschermingswet en de Flora- en Faunawet vindt een meer 
gedetailleerde beoordeling van de verschillende natuuraspecten plaats. Hiervoor is een 
actualisatie opgesteld van de bij het MER behorende Natuurtoets. Dit in de vorm van een 
Passende beoordeling Natuurbeschermingswet 1988 en een effectbeoordeling beschermde 
soorten Flora- en Faunawet. Ter voorkoming van schade aan beschermde planten en dieren zal 
gewerkt worden volgens de gedragscode Zorgvuldig Winnen. Hiervoor is een Ecologisch 
werkplan opgesteld. De Nbw. vergunning en een ontheffing Flora- en Faunawet zijn onderdeel 
van de gecoördineerde procedure. Gelet op de resultaten van het onderzoek en het vooroverleg 
zijn er naar ons oordeel uit oogpunt van natuurbescherming geen overwegende bezwaren tegen 
de uitvoering van de gevraagde vergunning. 
Bij de aanvraag is een Beheer- en onderhoudsplan gevoegd. Hierin zijn het eindbeheer en het 
tijdelijke beheer tijdens de uitvoering beschreven. Het plan bevat een kostenraming en er is een 
verdeling gemaakt naar de verschillende organisaties die verantwoordelijk zijn voor beheer en 
onderhoud. Het belangrijkste is dat huidige beheer van de Millingerwaard door Staatbosbeheer 
zal worden voortgezet. Combinatie Boskalis Van de Wetering is verantwoordelijk voor tijdelijk 
beheer van de te ontgronden terreingedeelten. Dijken en rivieroevers zijn in beheer bij 
Rijkswaterstaat en Waterschap Rivierenland. Naar ons oordeel is het beheer hiermee voldoende 
gegarandeerd.  
 
Ad e archeologie 
In het kader van de MER zijn de mogelijke effecten van de herinrichting Millingerwaard 
beschreven. Daarbij is gebruik gemaakt van het onderzoek dat RAAP in 2008 in opdracht van 
Dienst Landelijk Gebied heeft uitgevoerd in een aantal uiterwaarden langs de Waal waaronder 
de Millingerwaard. Op basis van de onderzoeksresultaten is een archeologische 
verwachtingenkaart opgesteld en zijn aanbevelingen gedaan voor vervolg onderzoek. Voor het 
plangebied Millingerwaard is daar vervolgens nog een specifiek op de Millingerwaard toegespitst 
onderzoek aan toegevoegd. (Grontmij Archeologische rapporten 1177). 
In het VKA en in het DO worden cultuurhistorische elementen en objecten zoveel mogelijk 
ontzien en ingepast. Voor een terrein in de oostelijke dijkzone is op basis van de genoemde 
onderzoeken en een door de provincie genomen selectiebesluit een booronderzoek uitgevoerd. 
Het gaat om een deel van het gebied waar de omputlocatie is voorzien en de meest oostelijke 
geul. Het booronderzoek heeft geen aanwijzingen opgeleverd voor de aanwezigheid van 
archeologische vindplaatsen. Wij onderschrijven de conclusie van het rapport dat geen verder 
archeologisch onderzoek nodig is en dat de werkzaamheden zonder archeologisch voorbehoud 
kunnen worden uitgevoerd.  
 
Ad f veiligheid 
In het kader van de beoogde ontgrondingen zijn wat betreft veiligheid met name de stabiliteit van 
de taluds van de diepe zandwinning (omputlocatie) van belang en de stabiliteit van de primaire 
waterkering. Beide aspecten zijn onderzocht en beschreven in het geotechnisch rapport dat bij 
de aanvraag is ingediend. (Rapport Grontmij 0082015 d.d. 15 november 2012) Uit de toetsing 
conform CUR aanbeveling 113 blijkt dat met aangepast materieel of door platbermen aan te 
leggen een talud van 1 : 3 gerealiseerd zou kunnen worden. Door te kiezen voor een talud van 1 
: 4 wordt zeker voldaan aan alle eisen met betrekking tot stabiliteit van het talud. De afstand tot 
de primaire waterkering is minimaal 150m. Gelet op deze afstand en de stabiliteit van de tijdelijke 
onderwatertaluds van de omputlocatie is er geen sprake van enige invloed op de stabiliteit van 
de primaire waterkering. 
 
Ad g bestaande vergunningen 
In de Millingerwaard liggen 5 ontgrondingsvergunningen die (formeel) nog in uitvoering zijn en 
die (deels) liggen binnen het gebied waarvoor de nieuwe vergunning wordt gevraagd. 
De ontgrondingsvergunning 6235/159-1214 is verleend op 26 mei 1971. Op basis van deze 
vergunning kan in de bestaande zandput nog zand worden gewonnen. Het recht om dit zand nog 
te winnen wordt in de nieuwe vergunning overgenomen. De begrenzing van deze zandwinning is 
in de onderhavige aanvraag opgenomen. De oude vergunning zullen wij gelijktijdig met het 
verlenen van de nieuwe vergunning intrekken. 
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De ontgrondingsvergunning RE2002-72744 verleend 23 juni 2004 betreft een reliëfvolgende 
kleiwinning door BOWEGRO. De einddatum van deze vergunning is 14 oktober 2014. De 
afspraak is dat Bowegro de kleiwinning voortzet tot genoemde datum. Daarna wordt de verdere 
ontgronding / herinrichting uitgevoerd door de Combinatie op basis van de nu gevraagde 
vergunning. Wij zullen daartoe een voorschrift opnemen. 
De ontgrondingvergunningen LL76-649 verleend 16 augustus 1984 en de vergunningen RG92-
58182 en RE2000-10141 beide verleend op 26 november 2003. Voor deze vergunningen geldt 
31 december 2013 als einddatum. Daarna zal de Combinatie de herinrichting verder uitvoeren 
op basis van de nu gevraagde vergunning. Wij zullen daartoe een voorschrift opnemen. 
 
Ad h overige 
Aan de Waiboerhoeveweg staan twee woningen op minder dan 100m van de tijdelijke 
zandwinput. De herinrichting van de Millingerwaard brengt geen verandering in de 
grondwaterstanden onder deze woningen. Van een extra risico op zettingsschade door lage 
grondwaterstanden is hier gelet op de directe invloed van de Waal geen sprake. Gelet op de 
uitkomsten van de CUR 113 toets en de afstand tot de put is er ook anderszins geen sprake van 
een verhoogd risico. Desondanks is het van belang dat van deze woningen en bijgebouwen de 
bouwkundige situatie wordt vastgelegd voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. Wij 
zullen daartoe een voorschrift in de vergunning opnemen. Dit geeft duidelijkheid zowel voor de 
bewoners als ook voor de bedrijven die het werk gaan uitvoeren. 
 
Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgronding zijn voor 
zover ons bekend niet in het geding. 
 
 
CONCLUSIE 
 
Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde 
ontgronding van belang is uit het oogpunt van rivierverruiming en natuurontwikkeling. 
Er zijn geen andere betrokken belangen die zodanig worden geschaad dat de gevraagde 
vergunning geweigerd zou moeten worden.  
 
 
 
III BESLUIT 
 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland, 
gelet op de Ontgrondingenwet en de Gelderse Ontgrondingenverordening 1997 
 
HEBBEN BESLOTEN 
 
A Aan Combinatie Boskalis Van de Wetering vergunning te verlenen voor het ontgronden van 

de percelen kadastraal bekend gemeente Leuth, sectie D, nrs. 173, 174, 176, 177, 178, 
179, 189, 199, 200, 201, 202, 203, 206, 211, 212, 213, 214, 219, 229, 247, 266 en 
Millingen, sectie C, nrs. 676, 1442, sectie D, nrs. 288, 296, 297, 326, 343, 344, 346, 347, 
sectie E, nrs. 3, 4, 5, 7, 11, 13, 14, 16, 21, 23, 24, 26, 27, 34, 36, 37, 38, 40, 44, 56, 274, 
279, 282, 283, 297 en 298.  

 

 
 
B De ontgrondingsvergunning 6235/159-1214 verleend op 26 mei 1971 in te trekken. Deze 

intrekking treedt in werking zodra nieuwe vergunning conform bovenstaand besluit van 
kracht is. 
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Voor het besluit onder A gelden de volgende voorschriften: 
 
Oplevering 
 
1 De ontgronding moet uitgevoerd en ingericht worden overeenkomstig de aan dit besluit 

toegevoegde en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte tekeningen met de nummers 
15460420 d.d. 7 september 2012 (technische tekeningen van de ontgraving en 
herinrichting, 3 bladen) en nr. 15460190 laatst gewijzigd 23 oktober 2012(technische 
tekening van de laadlocatie).  

 Er mag geen ontgronding plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de 
taluds en bodemlijnen. De omputlocatie (diepe ontzanding) dient aangevuld en opgeleverd 
te worden op de op de tekening aangegeven hoogte. De ontgronding ten behoeve van de 
tijdelijke laadlocatie dient weer aangevuld en opgeleverd te worden conform de huidige 
situatie. 

 
2 De ontgronding krachtens dit besluit dient volgens de gestelde voorschriften opgeleverd te 

zijn voor 31 december 2020. De ontgraving van ongeveer 704.000m3 voor het realiseren 
van de MHW-maatregel dient voor 31 december 2015 uitgevoerd te worden. Dit dient in 
het werkplan nader te worden aangegeven. 

 
3 Op basis van deze vergunning mogen tot 31 december 2013 geen werkzaamheden 

worden uitgevoerd op de percelen waarop de ontgrondingsvergunningen LL76-649, RG92-
58182 en RE2000-10141 van kracht zijn. 

 
4 Op basis van deze vergunning mogen tot 14 oktober 2014 geen werkzaamheden worden 

uitgevoerd op de percelen waarop de ontgrondingsvergunning RE2002-72744 van kracht 
is. 

 
5 Bij tussentijdse beëindiging van de ontgronding moet deze worden afgewerkt volgens door 

Gedeputeerde Staten te stellen voorschriften. 
 
6 De houder van de vergunning (hierna “houder”)  is verplicht binnen drie maanden na 

afronding van de ontgrondingswerkzaamheden revisietekeningen aan Gedeputeerde 
Staten toe te zenden. 

 
Start ontgronding 
 
7 Voor aanvang van de ontgronding moet houder de bestaande situatie van de woninger CR 

Waiboerweg 3 en 5 inclusief bijgebouwen laten vastleggen door een deskundig bureau. 
Per object moet een deugdelijke bouwkundige beschrijving, inclusief een fotoreportage, 
vervaardigd worden. 

 De originele bouwkundige beschrijvingen en fotoreportages moeten bij een notaris worden 
gedeponeerd. 

 Tevens moeten kopieën worden toegezonden aan Gedeputeerde Staten en aan de 
betreffende eigenaren.  

 
8 Houder is verplicht de aanvang van de ontgronding minimaal twee weken van te voren te 

melden bij het Provincieloket   
van de provincie Gelderland, telefoonnummer (026) 359 99 99, of via post@gelderland.nl 
  

9  Houder is verplicht van de plantekening genoemd in voorschrift 1 een digitaal bestand 
(uitwisselformaat DXF of NEN 1878) aan Gedeputeerde Staten beschikbaar te stellen. Met 
de ontgronding krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat de aangeleverde 
tekening door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. 
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10 Houder is verplicht een werkplan op te stellen, aangevende de wijze waarop, en ook de 

volgorde en de tijdsduur waarin de te verrichten ontgrondingswerkzaamheden (ontgra-
vings-, opslag- en inrichtingswerkzaamheden) zullen worden uitgevoerd. 

 Het werkplan moet in ieder geval bevatten: 
 - een overzicht van de te verrichten werkzaamheden, daarbij moeten per fase de 

ontgrondingswerkzaamheden en de inrichtingswerkzaamheden worden 
aangegeven. 

 - de situering van de benodigde depots; 
 - een sluitend grondstromenplan waarmee wordt aangetoond dat de voorgeschreven 
 eindoplevering kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat ten allen tijde voldoende specie 

aanwezig moet zijn om de aanvullingen te realiseren; 
- het materiaal waarmee en de wijze waarop de diverse werkzaamheden worden 

uitgevoerd; 
- de werkwijze van het maken van de taluds 
- de wijze waarop invulling wordt gegeven aan een natuurtechnisch verantwoorde 

uitvoering; 
- bij werkzaamheden tijdens het broedseizoen moet worden aangegeven hoe wordt 

voorkomen dat verstoring van broedvogels plaatsvindt; 
 - de termijn waarop de werkzaamheden worden afgerond. 
 
 Bedoeld werkplan moet in tweevoud aan Gedeputeerde Staten ter goedkeuring worden 

toegezonden. 
 Met de ontgronding krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat het plan door 

Gedeputeerde Staten is goedgekeurd. 
 De werken moeten volgens het goedgekeurde plan worden uitgevoerd. Het werkplan dient 

jaarlijks door de houder geactualiseerd te worden. 
  
11 De insteek en de opleveringspeilen van de ontgronding moeten door of vanwege de 

houder met voldoende deugdelijke palen , in het terrein worden uitgezet. De uitzettekening 
moet op het werk aanwezig zijn. Dit voorschrift geldt niet indien gewerkt wordt met GPS. 

 
12 Het terrein van de tijdelijke diepe zandwinning moet afgesloten zijn als de ontgronding niet 

in bedrijf is. Hiertoe dient een deugdelijke afrastering te worden aangebracht. 
 
13 De houder stelt ten minste zeven dagen voor het begin van de ontgronding krachtens dit 

besluit zekerheid voor het nakomen van de uit de vergunning voortvloeiende 
verplichtingen tot een bedrag van €200.000,=  door het verschaffen van een bankgarantie 
ten genoegen van Gedeputeerde Staten. 

 Gedeputeerde Staten zijn bevoegd op de zekerheidstelling alle kosten te verhalen, welke 
voor rekening van de houder behoren te komen. 

 De houder vult de zekerheidstelling, telkens wanneer daarop verhaal heeft plaatsgehad, 
op de eerste aanzegging aan tot het oorspronkelijke bedrag. 

 De verplichting tot het stellen van zekerheid vervalt wanneer de houder aan alle 
verplichtingen heeft voldaan. 

 
 
Uitvoering 
 
14 Het terrein moet in ordelijke toestand worden gehouden. 
 
15 De winwerktuigen waarmee de ontzanding wordt uitgevoerd moeten uitgerust zijn met een 

plaatsbepalingssysteem en een dieptemeter, waarmee continu de diepte van de zuigmond 
en de afstand van de zuigmond tot de insteek bepaald kan worden (vereiste nauwkeurig-
heid van 1 meter).Plaatsbepaling moet iedere dag geschieden voor aanvang van de 
winwerkzaamheden en bij verplaatsing tijdens het winnen.  
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 De plaatsbepaling moet digitaal worden bijgehouden, deze digitale gegevens dienen aan 

boord van het winwerktuig aanwezig te zijn. De gegevens inzake plaatsbepaling moeten 
op verzoek van Gedeputeerde Staten worden toegezonden. 

 
16 Elke zes maanden en telkens wanneer Gedeputeerde Staten daartoe opdracht geven, 

moet de houder, ten genoegen van Gedeputeerde Staten, ter plaatse peilingen (laten) 
verrichten en de resultaten daarvan direct aan Gedeputeerde Staten doen toekomen. 

 Indien de peilingen aanleiding geven tot het treffen van aanvullende maatregelen, is de 
houder verplicht binnen een door Gedeputeerde Staten te bepalen periode zulke maat-
regelen te treffen. 

 De maatregelen behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 
 
 
17 De op de tekening aangegeven “blijfafgebied” mogen niet worden bereden. De 

terreingedeelten die zijn afgewerkt mogen niet meer bereden worden tenzij dit gebeurt ten 
behoeve van het beheer. 

 
18 De taluds van de zandwinning dienen in minimaal twee lagen van boven naar beneden te 

worden gerealiseerd waarbij de zuiger evenwijdig aan het talud werkt.  
 
19 Door of vanwege houder moet elk jaar voor 1 maart aan Gedeputeerde Staten schriftelijk 

opgave worden gedaan van de in het voorafgaande kalenderjaar gewonnen en afgevoerde 
specie. 

 

Geldigheidsduur 
 
20 Deze vergunning vervalt drie jaar na het van kracht worden , indien met het ontgronden 

krachtens dit besluit geen begin is gemaakt.  
 
21 Indien met het ontgronden nog geen begin is gemaakt en een gemotiveerd verzoek tot 

verlenging is ingediend, blijft, wanneer op dat verzoek niet voor de vervaldag is beslist, de 
vergunning van kracht tot het moment waarop op dat verzoek onherroepelijk is beslist. 
Gedurende de periode, gelegen tussen de vervaldatum van deze vergunning en de datum 
waarop de beslissing op het verzoek om verlenging onherroepelijk is geworden, mag van 
deze vergunning geen gebruik worden gemaakt. 

 
 
 
Arnhem, 27 mei 2013 
 
 
Om mogelijke schade aan eventuele kabels en leidingen te voorkomen, raden wij aan contact op 
te nemen met het Kabels en Leidingen Informatiecentrum, onderdeel van het Kadaster (tel. 
0800-0080 of via www.kadaster.nl/klic). Volgens de KLIC-procedure dient dit minimaal drie 
werkdagen voor het begin van de werkzaamheden te geschieden. Aan het KLIC kan worden 
doorgegeven waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden zullen plaatsvinden. Het KLIC 
informeert de betrokken kabel- en leidingbeheerders, die vervolgens op hun beurt contact zullen 
opnemen met degene die de KLIC-melding heeft gedaan. 
 
De Flora- en Faunawet verbiedt het verstoren van broedvogels. Hiervoor worden geen 
ontheffingen verleend. Dit betekent dat tijdens het broedseizoen mogelijk op een aangepaste 
manier gewerkt moet worden teneinde verstoring van broedvogels te voorkomen. 
 
Als tijdens de ontgrondingswerkzaamheden archeologische resten worden aangetroffen dient dit 
op grond van de Monumentenwet 1988 direct gemeld te worden bij de gemeente waar de 
ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd. 
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Zienswijzen 
Tegen onderhavig ontwerpbesluit en de overige ontwerpbesluiten kunnen door een ieder 
gedurende zes weken bij voorkeur schriftelijk maar ook mondeling zienswijzen worden ingediend 
in de periode zoals aangegeven in de bekendmaking.  
 
In geval van een schriftelijke zienswijze dienen het zaaknummer 2012-013704 en het 
ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden gestuurd naar de provincie Gelderland als coördinerende instantie: 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
T.a.v. de heer A.M. Kwakkernaat 
Coördinator Procedures Millingerwaard 
Postbus 9090 
6800 GX Arnhem 
 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan binnen de gestelde termijn van zes 
weken, zoals aangegeven in de bekendmaking, contact worden opgenomen met de provincie 
Gelderland, Coördinator Procedures Millingerwaard, de heer A.M. Kwakkernaat (telefoon: 026-
3598381).   
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