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I GEGEVENS 
 
1. AANVRAAG 
 
Bij brief van 27 oktober 2015 heeft Zand- en Grintmaatschappij DOS BV een aanvraag ingediend om 
wijziging van de ontgrondingsvergunning 2007-006412. Het wijzigingsverzoek heeft betrekking op de 
percelen kadastraal bekend gemeente Bemmel, Sectie D, nummers 436, 446, 465, 466, 467, 484, 
485, 690, 700, 701, 702, 703, 704, 728, 729, 730, 731, 801, 807, 815, 816, 817, 822, 824, 898, 899, 
908, 911, 918, 933, 935, 936, 937, 944, 946, 960, 962, 965, 966, 968 en 979.  
 
De aanvraag bestaat uit: 
- Aanvraagformulier 
- Toelichting en onderbouwing 
- kadastrale informatie 
- Technische tekeningen van de zandwinning 
- Milieueffectrapport  Herinrichting Bemmelse Waard (SAB 4 januari 2016) 
- Inrichtingsplan Bemmelse Waard (Uitwerking Voorkeursmodel, maart 2015) 
- Beheer en onderhoudsplan (BWZ ingenieurs, juni 2014) 
- rapportage cur 113 (Fugro, 14 april 2014) 
- hydrologisch onderzoek (Grontmij 16 augustus 2012) 
- Archeologisch onderzoek (ArGeoBoor, 23 januari 2014) 
 
Voor de Bemmelse Waard is een nieuw inrichtingsplan ontwikkeld. Wat betreft de zandwinning zijn de 
belangrijkste wijzigingen het verbinden van de centrale plas met een kleinere nu nog geïsoleerde plas. 
De kleine plas wordt aan de oostzijde uitgebreid. Het voormalige installatieterrein aan de oostzijde van 
de toegangsweg wordt ontzand en middels gedeeltelijk aanvullen, ingericht met eilandjes en ondiepe 
oeverzones waarop zich ooibos kan ontwikkelen. Aan de zuidwestzijde van de centrale plas is 
eveneens een uitbreiding van de zandwinning voorzien. Het gaat in totaal om een uitbreiding van de 
zandwinning met 12,3ha. Volgens opgaaf van aanvrager kan hier 749.000m3 ophoogzand, 
1.194.000m3 industriezand en 102.000m3 grind worden gewonnen en afgevoerd. Bij de beoogde 
ontgronding zal 209.000m3 klei, 442.000m3 ophoogzand en 38.000m3 bovengrond worden ontgraven 
en ter plaatse verwerkt. De totale ontgraving bedraagt 2.734.000m3 
 
 
2. PLANOLOGISCHE SITUATIE 
 
In de Gelderse omgevingsverordening heeft de Bemmelse Waard de aanduidingen “Gelders 
Natuurnetwerk” en “Groene ontwikkelingszone”. 
Voor de Bemmelse Waard vigeren het bestemmingsplan “Bemmelse Waard” uit 2008 en “Bemmelse 
Waard, herziening overslaglocatie” uit 2009. De beoogde herinrichting van de Bemmelse waard is niet 
in overeenstemming met deze bestemmingsplannen. 
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3. PROCEDURE 
 
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 rijkswateren 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 pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van 
Infrastructuur en Milieu daarmee schriftelijk heeft ingestemd. 
 
De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4. van de Algemene wet 
bestuursrecht en afdeling 13.2. van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van 
een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet.  
 
Voor de beoogde uitbreiding van de zandwinning en herinrichting van de Bemmelse Waard heeft 
vergunninghouder al op 1 september 2014 een aanvraag ingediend. Deze aanvraag is ingetrokken 
omdat vergunninghouder in overleg met de gemeente Lingewaard heeft besloten een MER op te 
stellen.  
 
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). Vanaf 12.5 ha of meer is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing 
(onderdeel D, categorie 16.1). 
 
De feitelijke ontgraving bedraagt 12,3ha dus juist onder de drempelwaarde. Er is echter voor gekozen 
voor dit project een gecombineerde plan- project-m.e.r. te doorlopen. Voor het bestemmingplan 
vanwege de passende beoordeling en voor de ontgrondingsvergunning omdat die dichtbij de 
drempelwaarde ligt.  
 
Adviezen 
De gemeente Lingewaard werkt aan een wijziging van het bestemmingsplan om de voorgenomen 
herinrichting van de Bemmelse Waard mogelijk te maken. Wij hebben met de gemeente afgesproken 
de ontwerpbeschikkingen op de ontgrondingsaanvraag en de Nbw-aanvraag gelijktijdig met het 
Ontwerpbestemmingsplan bekend te maken en ter visie te leggen. Wij hebben gelet op die afspraak 
geen advies aan de gemeente gevraagd.  
 
Rijkswaterstaat heeft naar aanleiding van de eerdere aanvraag per mail van 20 februari 2015 laten 
weten dat de afdeling rivierkunde de voor de herinrichting Bemmelse waard opgestelde rivierkundige 
rapportage en de achterliggende berekeningen heeft beoordeeld. De conclusie is dat de rivierkundige 
effecten gering zijn en dat het ontwerp van de maatregel voldoet aan alle aspecten van het 
rivierkundig beoordelingskader. Inmiddels is de Waterwet vergunning afgegeven. Dit betekent dat 
Rijkswaterstaat geen bezwaar heeft tegen het verlenen van de gevraagde ontgrondingsvergunning. 
 
II BELANGENAFWEGING 
 
De Bemmelse Waard is al voor een belangrijk deel ingericht als natuurgebied. Dit is gebeurd door 
samenwerking van de bedrijven in de Bemmelse Waard en Dienst Landelijk Gebied. Daarbij zijn 
doelen gerealiseerd wat betreft natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier. Het onderhavige plan 
voorziet in uitbreiding van de zandwinning met ruim 12ha. Onderdeel van het plan is dat een groot 
deel van de resterende agrarische percelen bij de natuurontwikkeling worden betrokken. Het gaat om 
enkele landbouwpercelen die tussen de waalbandijk en de bestaande zandwinplassen liggen. Deze 
percelen met een totale oppervlakte van circa 20ha worden toegevoegd aan het beheersgebied van 
Staatsbosbeheer.  
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Hierdoor ontstaat een groot aaneengesloten gebied dat middels jaarrondbegrazing beheerd zal 
worden. Het huidige landbouwkundig gebruik van de centraal in de uiterwaard gelegen Ambtswaard 
(circa 40ha) wordt eveneens beëindigd. Dit gebied zal ingericht worden als grasland met 
weidevogelbeheer. Het plan voorziet verder in toevoegen van natuurvriendelijke ondiepe oeverzones, 
uitbreiding van ooibos, inpassing van het bedrijventerrein en aanleg van voorzieningen voor extensief 
recreatief gebruik in vorm van een vlonderpad, wandel en struinroutes en een uitzichtpunt. Het plan 
voorziet in het beëindigen van het normale agrarische gebruik van percelen met een oppervlakte van 
60ha. Hierdoor kan voor de gehele uiterwaard een op natuur ontwikkeling gericht beheer plaatsvinden 
en kan een aantal voorzieningen t.b.v. extensieve recreatie worden gerealiseerd. Het plan is 
ontwikkeld in een zorgvuldig proces waarbij ook lokale organisaties op het gebied van natuurbeheer 
zijn betrokken. Naar ons oordeel heeft dit geresulteerd in een plan wat de ruimtelijke kwaliteit van het 
gebied zal verbeteren. Door het combineren van doelstellingen op het gebied van natuur en 
landschap en recreatie en de betrokkenheid van lokale organisaties heeft het plan naar ons oordeel 
maatschappelijke meerwaarde. Dit betekent dat de gevraagde uitbreiding van de zandwinning past in 
het vigerend provinciaal beleid m.b.t. zand- en kleiwinning. 
Op grond van vorenstaande overwegingen staan wij positief ten opzichte van deze aanvraag. Dit laat 
onverlet dat de Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op ontgrondingsaanvragen worden genomen 
op basis van een afweging van alle betrokken belangen. 
In het onderhavige geval gaat het om de volgende belangen: 
 
a planologie; 
b natuur en landschap; 
c waterhuishouding; 
d archeologie; 
e veiligheid. 
 
Ad a planologie 
In de Gelderse omgevingsvisie heeft de Bemmelse Waard de aanduidingen “Gelders Natuurnetwerk” 
en “Groene ontwikkelingszone”. De voorgenomen herinrichting waarbij landbouwgronden worden 
omgezet in natuur versterkt de kernkwaliteiten van het gebied. Dit betekent dat wij het plan positief 
beoordelen uit oogpunt van provinciaal ruimtelijk beleid. 
De voorgenomen ontgronding en herinrichting van de Bemmelse Waard is niet in overeenstemming 
met de vigerende bestemmingen. De gemeente Lingewaard is voornemens de beoogde 
ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken. Om deze reden heeft de gemeente een 
voorontwerpbestemmingsplan opgesteld. Dit plan heeft van 6 maart tot en met 16 april 2014 ter 
inzage gelegen. Er zijn inspraak reacties ingediend. Het ten opzichte van het voorontwerp gewijzigde 
ontwerpbestemmingsplan zal gelijktijdig met de ontwerpbeschikkingen op de aanvragen Nbw en 
Ontgrondingenwet bekend gemaakt en ter inzage gelegd worden. In het ontwerpbestemmingsplan 
krijgen de agrarische percelen die middels de onderhavige wijziging bij de natuurontwikkeling worden 
betrokken de bestemming “Natuur”. Uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening beoordelen wij dit 
positief omdat het natuurgebied daarmee een adequate planologische bescherming krijgt. 
 
Ad b natuur en landschap 
Het bij de aanvraag ingediende inrichtingsplan voorziet in het omzetten van 60 ha agrarisch gebied in 
natuur en extensief graslandbeheer. Zoals bovenstaand is aangegeven ontstaat hierdoor een 
aaneengesloten natuurgebied. Een groot deel van het gebied bestaat uit dynamische riviernatuur met 
jaar rond begrazingsbeheer. Het zuidwestelijk deel van de uiterwaard zal beheerd worden door 
Stichting Doornik Natuurakkers. Hier zal extensief meer traditioneel grasland beheer worden 
toegepast gericht op weidevogels. 
Uit oogpunt van natuurontwikkeling beoordelen wij het plan positief.  
Uit landschappelijk oogpunt is het afschermen c.q. inpassen van de haven en het bedrijfsterrein 
positief. Het plan voorziet tevens in de aanleg van recreatieve voorzieningen in vorm van struinpaden, 
een uitzichtpunt etc. Bij belangen van natuur gaat het ook om de belangen van de bestaande natuur. 
Daarbij gaat het om gebiedsbescherming (natuurbeschermingswet) en soorten bescherming (Flora- 
en faunawet). 
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Ten behoeve van het project is een Natuurtoets uitgevoerd. Uit deze toets blijkt dat de beoogde 
activiteiten niet leiden tot significante effecten op de Instandhoudingsdoelstellingen voor natura 2000-
gebied Rijntakken. Initiatiefnemer heeft ten behoeve van dit project een wijziging gevraagd van de 
eerder verleende Nbw-vergunning. Wij zijn voornemens deze vergunning gelijktijdig te verlenen met 
de onderhavige ontgrondingsvergunning. 
In het gebied komen beschermde soorten voor zoals Rugstreeppad, Bever, Ruige dwergvleermuis en 
vogels met jaarrond beschermde nestplaats. In de natuurtoets wordt beschreven of sprake is van 
overtreding van verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet. Per soort worden de maatregelen 
aangegeven die genomen zullen worden om negatieve effecten op beschermde soorten zoveel 
mogelijk te voorkomen. Het vragen van Flora- en faunawet ontheffingen is niet nodig. 
Onze conclusie is dat de wettelijke bescherming van soorten geen belemmering vormt voor het 
uitvoeren van de gevraagde vergunning. 
 
Ad c waterhuishouding 
Grontmij heeft in opdracht van initiatiefnemer de hydrologische effecten van de beoogde 
inrichtingsmaatregelen onderzocht. De resultaten van het onderzoek zijn opgenomen in een bij de 
aanvraag ingediende notitie. Uit de door Grontmij uitgevoerde berekeningen blijkt dat de beoogde 
zandwinning geen invloed zal hebben op de kwel binnendijks. De verondieping van de recreatieplas 
leidt tot afname van binnendijkse kwel. 
De rivierkundige rapportage en de achterliggende berekeningen voor de herinrichting van de 
Bemmelse waard zijn beoordeeld door Rijkswaterstaat. Uit het advies van Rijkswaterstaat blijkt dat de 
rivierkundige effecten gering zijn en dat er geen rivierkundige bezwaren zijn tegen het verlenen van de 
gevraagde ontgrondingsvergunning. 
 
Ad d archeologie 
In opdracht van initiatiefnemer heeft ArGeoBoor een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. De 
resultaten zijn weergegeven in het bij de aanvraag ingediend onderzoeksrapport. In de te ontgronden 
delen van de Bemmelse Waard worden geen archeologische resten verwacht omdat in het verleden in 
dit gebied kleiwinning heeft plaatsgevonden. Een uitzondering hierop is de mogelijke aanwezigheid 
van scheepswrakken uit de tijd voor de meanderdoorsnijding in 1649 tot de 11

e
 of 12

e
 eeuw. In het 

rapport is al vermeld dat de regio-archeoloog aangeeft dat bij de werkzaamheden een extensieve 
archeologische begeleiding plaats zal moeten vinden. Wij onderschrijven dit advies. Dit betekent dat 
er een Programma van Eisen voor deze begeleiding opgesteld zal moeten worden, dat zowel door de 
regio-archeoloog als de provinciale archeoloog goedgekeurd moet worden. Wij zullen hiertoe een 
voorschrift opnemen in de vergunning. Daarmee is naar ons oordeel het belang van de archeologie 
voldoende gewaarborgd. 
 
Ad e veiligheid 
In opdracht van initiatiefnemer heeft Fugro de taludstabiliteit van de beoogde zandwinning 
beoordeeld. Omdat het gaat om uitbreiding van een bestaande zandwinning is volstaan met een 
beknopte beoordeling conform CUR 113 op basis van ervaring.  
Bij deze beoordeling wordt er van uitgegaan dat de zandwinning op dezelfde manier wordt uitgevoerd 
als tot nu toe op basis van de huidige vergunning is gebeurd. Fugro adviseert bij de uitbreiding aan de 
zuidzijde (Ambtswaard) een tussenberm op te nemen. De reden hiervan is dat ter plaatse in de 
onderste 10m van het talud fijner zand wordt aangetroffen dan in de rest van de zandwinning. 
Dergelijke lagen kunnen gevoelig zijn voor bresvloeiing. Het ontwerp is aangepast conform dit advies. 
Daarmee voldoen de beoogde uitbreidingen aan de CUR113 toets en is de stabiliteit van de taluds 
voldoende gewaarborgd. 
 
Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de beoogde ontgronding zijn voor zover 
ons bekend niet in het geding. 
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CONCLUSIE 
 
Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde 
vergunningswijziging positief beoordeeld wordt uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening, 
natuurontwikkeling en recreatie.  
Uit oogpunt van overige betrokken belangen ontmoet de ontgronding geen overwegende bezwaren. 
Dit betekent dat wij kunnen meewerken aan de gevraagde vergunningswijziging. Om praktische reden 
hebben wij besloten voor de gewijzigde ontgronding en inrichting een nieuwe vergunning te verlenen 
met vergelijkbare voorschriften als de oorspronkelijke vergunning. Tevens zullen wij bepalen dan de 
oorspronkelijke vergunning (inclusief de daarop betrekking hebbende wijziging) vervalt zodra de 
nieuwe vergunning onherroepelijk is. 
 
 
III BESLUIT 
 
Gedeputeerde Staten van Gelderland; 
Gelet op de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Gelderland; 
 
HEBBEN BESLOTEN 
 
A 
Aan Zand- en Grintmaatschappij DOS B.V. vergunning te verlenen voor het ontgronden van de per-
celen, kadastraal bekend gemeente Bemmel, Sectie D, nummers 436, 446, 465, 466, 467, 484, 485, 
690, 700, 701, 702, 703, 704, 728, 729, 730, 731, 801, 807, 815, 816, 817, 822, 824, 898, 899, 908, 
911, 918, 933, 935, 936, 937, 944, 946, 960, 962, 965, 966, 968 en 979.  
 
B 
Zodra het besluit onder A onherroepelijk is vervalt de ontgrondingsvergunning 2007-006412 d.d. 3 
december 2007 inclusief de daarop betrekking hebbende wijziging gedateerd 15 april 2013. 
 
Voor het besluit onder A gelden de volgende voorschriften. 
 
Oplevering 
 
1 De ontgronding moet uitgevoerd en ingericht worden overeenkomstig de aan dit besluit toege-

voegde en daarvan deel uitmakende tekening "Bemmelse Waard, technische tekening 
winning en reconstructie d.d. 22 april 2015 nr. 0897 1670 Blad 1 (situatie) en Blad 2 (profielen) 

 Dit betekent dat er geen ontgronding mag plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak 
van de taluds en bodemlijnen.  

 
2 De inrichting van het gebied krachtens dit besluit volgens de gestelde voorwaarden dient 

zoveel mogelijk in de eerste fase van de uitvoering plaats te vinden. 
 Dit betekent:  

- de oevers afwerken tot een peil van 7m +NAP en de verdere inrichting van het terrein 
conform vergunning opleveren binnen 1 jaar na aanvang van de werkzaamheden. 

- De reconstructie van de eilanden aan de noordzijde van de centrale plas uitvoeren en 
conform vergunning opleveren binnen twee jaar na aanvang werkzaamheden. 

De verdere zandwinning conform dit besluit dient uitgevoerd en opgeleverd te zijn voor 
21 januari 2026. 

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

Gedeputeerde Staten te stellen voorschriften. 
 
4 De houdster is verplicht binnen drie maanden na afronding van de ontgrondingswerk-

zaamheden revisietekeningen aan Gedeputeerde Staten toe te zenden. 
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Start ontgronding 
 
5 Houder is verplicht de aanvang van de ontgronding minimaal twee weken van te voren te 

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

 
6 Er moet een werkplan worden opgesteld, aangevende de plaats en de tijdsduur van de 

eventueel aan te leggen depots en aangevende de wijze waarop, alsmede de volgorde en 
tijdsduur waarin, de ontgrondingswerkzaamheden zullen worden uitgevoerd; 

 Tevens dient aangegeven te worden op welke wijze de taluds van de zandwinning worden 
gemaakt, daarbij gelden de volgende uitgangspunten: 

- de taluds  moeten in minimaal twee sneden ontgraven worden; 

- de winning van het talud dient evenwijdig aan het talud plaats te vinden; 
 bedoeld werkplan, dat jaarlijks geactualiseerd dient te worden, 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 ten genoegen van Gedeputeerde Staten 
worden uitgevoerd. 

 
7 De ontgronding dient uitgevoerd te worden onder extensieve archeologische begeleiding. Met 

de ontgronding krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat het programma van 
eisen voor de archeologische begeleiding is goedgekeurd door de provinciale archeoloog. 

 
8 De houdster 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 € 100.000,-- en wel 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 houdster behoren te komen; 

 
9 Houdster is verplicht voor aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden een digitaal bestand 

(uitwisselingsformaat DXF of NEN 1878) van de vergunningstekening aan Gedeputeerde 
Staten beschikbaar te stellen. 

 
10 Minimaal drie dagen voor aanvang van de ontgronding moet door of vanwege de houder 

contact worden opgenomen met het Kabels- en Leidingen Informatiecentrum (KLIC), regio 
Oost, telefoon (038) 332 70 90; 
doorgegeven moet worden 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. 

 
11 De insteek en de opleveringspeilen van de ontgronding moeten door of vanwege de houdster 

met voldoende deugdelijke palen en ten genoegen van Gedeputeerde Staten, in het terrein 
worden uitgezet. De uitzettekening moet op het werk aanwezig zijn. 

 
Uitvoering 
 
12 Het terrein moet in ordelijke toestand worden gehouden. 
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13 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 kunnen worden (vereiste nauwkeurigheid 
van 1 meter). Plaatsbepaling moet iedere dag geschieden voor aanvang van de 
winwerkzaamheden en bij verplaatsing tijdens het winnen. 
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. 

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

de houdster, 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 
houdster verplicht binnen een door Gedeputeerde Staten te bepalen periode zulke 
maatregelen te treffen. De maatregelen behoeven de goedkeuring van Gedeputeerde Staten. 

 
15 De ontgrondingswerkzaamheden moeten zo veel mogelijk volgens natuurtechnische principes 

worden uitgevoerd. Dat betekent dat voor de delen waar natuurontwikkeling wordt beoogd en 
waar niet wordt aangevuld, als volgt moet worden gewerkt: 
-  ontgronding in één werkgang uitvoeren; 
- niet profileren en egaliseren; 
- reeds ontgraven terreingedeelten niet meer berijden; 
- spoorvorming voorkomen, zo nodig door het gebruik van rijplaten. 

 
16 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. Van de afgevoerde specie moet tevens de bestemming worden aangegeven. 

 
Geldigheidsduur 
 
17 Deze vergunning vervalt drie jaar na datum verlening, indien met het ontgronden krachtens dit 

besluit geen begin is gemaakt. 
Indien de vergunning is opgeschort, wordt de in het eerste lid genoemde termijn eveneens 
opgeschort. 

 
18 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. 

 
 
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 (via 
telefoonnummer 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. 



 
 
 
 
 
 

8 
Documentnummer(s) inzagestukken:   

 
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. 
 
Zienswijzen 
Het ontwerpbesluit ligt tezamen met het ontwerp bestemmingsplan ter inzage. Gedurende de periode 
van terinzagelegging kunnen door eenieder schriftelijk of mondeling zienswijzen over het 
ontwerpbesluit naar voren worden gebracht. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de 
gemeenteraad van Lingewaard, Postbus 15, 6680 AA Bemmel, onder vermelding van het 
zaaknummer dat op de eerste bladzijde van het ontwerpbesluit staat vermeld. Voor een mondelinge 
zienswijze of toelichting over het ontwerpbesluit kan contact worden opgenomen met het dhr. G. 
Pieters, (telefoonnummer (026) 359 95 88). 
 
Wij maken u erop attent dat alleen beroep tegen het uiteindelijke besluit kan worden ingediend als de 
indiener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen het ontwerpbesluit en men belanghebbende is. 
 
De periode van terinzagelegging is te vinden onder de technische informatie van de kennisgeving. 
Deze kennisgeving is in te zien op de website van Overheid.nl. 
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