
Bijlage  Toelichting en onderbouwing aanvraag  

 

 

Inleiding 

K3Delta (middels haar dochteronderneming Zand en Grintmaatschappij DOS BV), Staatsbosbeheer en de 

stichtingen Natura Saned, Lingewaard Natuurlijk en Doornik Natuurakkers werken al geruime tijd samen om te 

komen tot een verdere inrichting van de Bemmelse Waard. Hiervoor is een inrichtingsplan opgesteld waarvoor 

momenteel de benodigde procedures worden doorlopen. Deze aanvraag heeft betrekking op de wijziging van de 

vigerende ontgrondingsvergunning.  

 

Proces 

In november 2011 is er door de samenwerkende partijen een voorkeursmodel voor de inrichting van de gehele 

Bemmelse Waard uitgewerkt. Daaraan voorafgaand zijn twee modellen uitgewerkt (model ‘grote eenheden’ en 

model ‘geulenpatroon’). Beide modellen zijn getoetst op aspecten die van belang zijn in het kader van de 

natuurwetgeving, cultuurhistorie en voor de betrokken beheerpartijen. De uitkomsten van deze studie zijn 

verwerkt in het voorkeursmodel. Het voorkeursmodel is in de afgelopen jaren diverse keren besproken met alle 

betrokken overheden, maatschappelijke organisaties en omgeving, en veel gekregen input is verwerkt in het 

inrichtingsplan. Medio 2014 heeft de gemeente Lingewaard het voorontwerp bestemmingsplan voor de nieuwe 

inrichting ter inzage gelegd en naar verwachting zal het ontwerp bestemmingsplan eind 2015 ter inzage gaan.  

Met de gemeente Linegwaard en de provincie is besloten om een gecombineerde m.e.r. procedure te doorlopen 

voor het plan.  

 

Het inrichtingsplan  

Dit heeft  geresulteerd in een inrichtingsplan waarbij er een groot oppervlak aan agrarische gronden wordt 

omgevormd naar natuur, waarbij de bestaande waterplassen en ooibossen meer met elkaar worden verbonden 

en waarbij ruimte is gevonden voor een verbeterde recreatieve toegankelijkheid in de vorm van wandelpaden, 

voorzieningen en een ruiterroute. Voor meer informatie over het inrichtingsplan verwijzen wij naar Bijlage 

Inrichtingsplan. 

 

Ruimtelijke ordening 

Het voorontwerp bestemmingsplan voor het nieuwe inrichtingsplan heeft begin 2014 ter inzage gelegen. Het 

ontwerp bestemmingsplan zal naar verwachting in eind 2015 ter inzage gaan.  

 

Eigendomspositie en beheer 

De betrokken gronden zijn in eigendom bij de samenwerkende partijen. Het beheerplan is als bijlage toegevoegd 

aan deze aanvraag.  

 

Werkwijze   

Voor start uitvoering zal er een werkplan worden opgesteld waarin de werkwijze wordt opgenomen. Met de 

gemeente is afgestemd dat alle bovengrondse werkzaamheden als grondverzet, inrichting en aanplant als eerste 

worden uitgevoerd. 

 

Onderzoeken 

 

Archeologie 



Er heeft een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Er wordt geen archeologisch vervolgonderzoek 

aanbevolen, op advies van de regioarcheoloog wordt er bij het ontgraven van de bovengrond wel een extensieve 

vorm van archeologische begeleiding ingezet. Dit zal in het werkplan worden opgenomen. Zie verder bijlage 

Archeologisch onderzoek.  

 

Bodem 

Voor aanvang van de graafwerkzaamheden wordt de bodem onderzocht conform de wettelijke eisen. Voor het 

eventueel toepassen van de bodem wordt een BBK melding gedaan bij het bevoegd gezag (Rijkswaterstaat Oost 

Nederland).  

 

Natuur en ecologie 

Het plan heeft positieve effecten voor flora en fauna. Parallel aan deze aanvraag wordt een wijziging op de 

vigerende natuurbeschermingswetvergunning aangevraagd. De bijbehorende natuurtoets is voorafgaand aan de 

aanvraag diverse keren besproken en bij de aanvraag natuurbeschermingswet gevoegd.  

 

Hydrologie 

Er zijn geen effecten voor de waterhuishouding als gevolg van het nieuwe inrichtingsplan. Zie verder Bijlage 

Hydrologisch onderzoek.  

 

Veiligheid 

Naar aanleiding van het advies van Fugro zijn de profielen aangepast zodat deze veilig zijn conform de CUR 113. 

Zie verder de aparte bijlage Rapportage CUR 113.   

 

 

Resumé 

Ten behoeve van bovenstaande vragen wij hierbij de wijziging van de vigerende ontgrondingsvergunning aan.  

 


