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Geachte heer Moens, 

Op 22 december 2017 hebben wij van u een aanvraag om een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet 
ontvangen. Het gaat hierbij om het ontgrondingsproject innamepompstation Bergsche Maas Werkendam 
op de percelen kadastraal bekend gemeente Dussen, sectie U, nummers 73, 74,63,61,62,292,293, 
312, 310, 190, 158, en kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie L, nummers 842, 844, 
822,770,769 en 822. 

Wij hebben de vergunning verleend. Bij deze brief ontvangt u de beschikking en de bijbehorende 
kennisgeving. Hierin staat hoe u tegen dit besluit in beroep kunt gaan. De kennisgeving is gepubliceerd 
op www.brabant.nl/loket/bekendmakingen. 

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning zorgvuldig door te 
nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U bent namelijk verplicht de aan de vergunning 
verbonden voorschriften na te leven. 

Wij willen u erop wijzen dat deze vergunning pas in werking treedt op de dag nadat de peri ode voor het 
indienen van een beroepschrift voorbij is. Ais tijdens deze periode door belanghebbenden bij de 
voorzieningenechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een 
voorlopige voorziening is gedaan, treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 
U mag pas met de werkzaamheden starten nadat de vergunning in werking is getreden. 

Voor het behandelen van uw aanvraag bent u op basis van de Legesverordening provincie Noord Brabant 
2012 leges verschuldigd. Het legesbesluit hebben wij als bijlage toegevoegd. De Legesverordening kunt u 
inzien op www.brabant.nl. 
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer F. Leenheers, telefoonnummer 08836904 57 

of e-mail F.Leenheers@odzob.nl. Ais u schriftelijk reageert op deze brief vragen wij u, ons bovengenoemd 
kenmerk te vermelden. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

namens deze, 

J. Leijten 
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 

Bijlagen: de beschikking, bijbehorende kennisgeving en legesbesluit 
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- Beschikking Ontgrondingenwet - 

Onderwerp 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 22 december 2017 een aanvraag om een vergunning 
op grond van de Ontgro.ndingenwet ontvangen van N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te 
Rotterdam. 

De aanvraag betreft innamepompstation Bergsche Maas te Werkendam, kadastraal bekend gemeente 
Dussen, sectie U, nummers 73, 74, 63, 61, 62, 292, 293, 312, 310,190,158,75 101en 102, Made en 
Drimmelen, sectie L, nummers 842, 844, 822, 770, 769 en 822. 
De aanvraag is geregistreerd onder registratienummer Z.863 57/ 0.299247. 

I. Besluit 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant 
Gezien de aanvraag van N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te Rotterdam van 
22 december 201 7; 
Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning; 
Gelet op de Ontgrondingenwet en de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008; 
En gelet op de Aigemene wet bestuursrecht (Awb). 

BESLUITEN: 

1. aan N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te Rotterdam vergunning te verlenen voor 
innamepompstation Bergsche Maas te Werkendam, kadastraal bekend gemeente Dussen, 
sectie U, nummers 73, 74, 63, 61,62, 292, 293, 312, 310, 190, 158, 75 101 en 102, Made en 
Drimmelen, sectie L, nummers 842, 844, 822, 770, 769 en 822, zoals weergegeven op de 
tekening "Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen Grondeigendommen ZRO, 
tekeningnummer EVEB-00-VA-ZRO-1 05"; 

2. dat aan de onder 1 bedoelde vergunning voorschriften worden verbonden die zijn opgenomen in 
paragraaf "II Voorschriften"; 

3. dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning: 
• Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning; 
• Bijlage 1-4 Toelichting op aanvraag Ontgrondingsvergunning Bergsche Maas Innamepompstation, 

projectnummer PR003312 d.d. 22-12-2017; 
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• Bijlage 5-1 MER Innamepompstation Bergsche Maas, projectnummer T5025MA2j0171220 d.d. 20 
december 201 7; 

• Bijlage 5-2 effecten matrix alternatieven gebruiksfase; 
• Bijlage 5-3 effecten matrix alternatieven aanlegfase; 
• Bijlage 8 Kadastrale gegevens "Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen 

Grondeigendommen ZRO, tekeningnummer EVEB-00-VA-ZRO-1 OS, laatst gewijzigd 4-12-2017 van 
Evides"; 

• Bijlage 9-3 Realisatie-acties en -planning leidingen - indicatief; 
• Bijlage 9-4 Uitvoeringsplan leidingen stripverhaal; 
• Bijlage 11 Bouw innamestation Bergsche Maas fasering d.d. 10 oktober 201 7; 
• Bijlage 31 Terreintekening met hoogte metingen; 
• Bijlage 34 Inrichtingsplan 14-12-2017; 
• Bijlage 35 Tekening met locatie aanduiding ontgronding; 
• Bijlage 36 Bestemmingsplannen Biesbosch; 
• Bijlage 36-1 bestemmingsplan NL.lMRO.1 719.0bp 14bi; 
• Bijlage 36-2 Bestemmingsplan regels NL.lMRO.0870.05BP11 3; 
• Bijlage 1-7 erratum aanvraag d.d. 23 februari 2018 
• Bijlage 9-1 rev1 Tekening routekaart leidingen en werkterrein ter vervanging van de eerdere Bijlage 

9-1 Tekening routekaart leidingen en werkterrein; 
• Bijlage 9-2rev1 Tekening doorsnedes leidingen en bouwsleuf ter vervanging van de eerdere Bijlage 

9-2 Tekening doorsnedes leidingen en bouwsleuf; 
• Bijlage 44-1 fig. 4.6 inrichtingsmaatregelen Fortunapolder, Bureau Waardenburg 22-2-2018; 
• Bijlage 44-2 fig. 4.8 vegetatiezones Fortunapolder; 
• Bijlage 44-3 fig. 4.12 hoogteligging St. Jansplaat, Bureau Waardenburg 22-2-2018; 
• Bijlage 44-4 fig. 4.13 vegetatiezones St. Jansplaat, Bureau Waardenburg 22-2-2018. 

4. In te stemmen met het m.e.r. 

5. dat de geldigheid van de onder 1 bedoelde vergunning eindigt op de dag waarop de 
opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 7.1 is afgegeven. 

6. dat de in voorschrift 3.1 vereiste bankgarantie zal worden vrijgegeven na afgifte van de 
opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 7.1. 

Eindhoven, 13-8-2018 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
namens deze, 
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J. Leijten 
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
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II. Voorschriften 

De ontgronding dient uitgevoerd te worden met inachtneming van de volgende voorschriften: 

7. Termi;nen ontqrondinq en opleverinq 
1.1. De ontgrondingswerkzaamheden en inrichtingsverplichtingen dienen voor 31 december 2021 

te zijn beeindigd c.q. voltooid. 

2. Start- en eindmeldinq werkzaamheden 
2.1. Vergunninghouder dient uiterlijk 5 werkdagen week v66r aanvang van de ontgrondings 

werkzaamheden het college van Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen. Er dient 
gebruik te worden gemaakt van het formulier "melding start/einde ontgronding". Oit formulier 
kunt u vinden op de website www.odzob.nl/overheden/vergunningverlening/ 
ontgrondingen/melding-ontgrondingen; 

2.2. Vergunninghouder dient binnen 10 werkdagen na beeindiging van de ontgrondings- en 
inrichtingswerkzaamheden het college van Gedeputeerde Staten hiervan in kennis te stellen. Er 
dient gebruik te worden gemaakt van het formulier "melding start/einde ontgronding". Oit 
formulier kunt u vinden op de website www.odzob.nl/overheden/ 
vergunningverlening/ontgrondingen/melding-ontgrondingen 

3. Bankqarantie 
3.1. Vergunninghouder mag niet eerder gebruik maken van de verleende vergunning dan nadat 

door hem als waarborg voor de nakoming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften 
een bankgarantie is afgegeven van € 16.500,--.aan het bevoegd gezag. 

3.2. Oeze bankgarantie dient u te sturen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 
5601 KA Eindhoven. 

4. Technische uitvoerinq 
4.1. De ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tot maximale 

diepten en onder minimale taluds worden ontgraven, overeenkomstig is aangegeven op de 
volgende, bij de aanvraag gevoegde tekeningen: 
a. Kadastrale gegevens "Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen 

Grondeigendommen ZRO, tekeningnummer EVEB-00-VA-ZRO-1 05, laatst gewijzigd 
4-12-2017 van Evides"; 

b. Tekening Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen Hoogte te ontgronden 
terrein, tekeningnr. EVEB-00-VA-OVE-1 02, d.d. 4-12-2017 van Evides; 

c. Tekening Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen Bouwfase en definitieve 
situatie, tekeningnr. EVEB-00-VA-ROU-1 03, d.d. 15-2-2018 van Evides; 

d. Tekening Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen Ooorsneden, 
tekeningnr. EVEB-00-VA-ROU-1 04, d.d. 15-2-2018 van Evides; 

e. Hoogteligging kreek binnen werkstrook St. Jansplaat, d.d. 22-2-2018 van Bureau 
Waardenburg. 

4.2. Het terrein dient te worden ingericht conform de tekeningen 
a. Inrichtingsmaatregelen Fortunapolder, d.d. 22-2-2018 van Bureau Waardenburg; 
b. Vegetatiezones in Fortunapolder na inrichting, d.d. 22-2-2018 van Bureau Waardenburg; 
c. Verwachte vegetatieontwikkeling binnen werkstrook St. Jansplaat, d.d. 22-2-2018 van 

Bureau Waardenburg. 
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5. Monitorinq qewonnen hoeveelheden 
5.1. Vergunninghouder dient jaarlijks v66r 1 april opgave te doen van: 

a. de in het voorafgaande jaar gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen en 
b. de nog resterende te winnen voorraden (peildatum 1 januari). 
Deze gegevens dienen te worden verstuurd aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 

5.2. Binnen een maand na de definitieve beeindiging van de ontgrondingswerkzaamheden dient 
opgave te worden gedaan van de in het jaar van beeindiging gewonnen en afgezette 
hoeveel heden oppervlaktedelfstoffen. 

6. Toezicht 
6.1. De vergunning moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig 

zijn en kunnen worden getoond aan de met het toezicht belastte ambtenaren van de 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 

6.2. Houder van de vergunning is verplicht bij contrale door ambtenaren van de Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant, zonder recht van verrekening, de nodige personele bijstand en de nodige 
meetmaterialen ter beschikking te stellen. 

7. Opleverinq 
7.1. De in deze vergunning bedoelde ontgronding, waaronder de afwerking en inrichting van de 

ontgronde terreinen wordt pas als opgeleverd beschouwd, als aan de voorschriften is voldaan 
en dit door het bevoegd gezag schriftelijk is bevestigd. 
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III. Procedure 

7. Gevolgde procedure 
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Aigemene 
wet bestuursrecht (Awb). 

2. Aanvraag 
• De aanvraag is op 22 december 201 7 ontvangen; 
• De ontvangst- en voortgangsbrief waarin wij de procedure aangeven die bij de behandeling van de 

aanvraag wordt toegepast, is op 9 januari 2018 verzonden aan de aanvrager. 

3. Samenvatting gegevens vergunningaanvraag 
Naam aanvrager: N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch te Rotterdam; 
Locatie: Hank en Drimmelen; 
Bestuurlijke gemeente: 
Kadastrale gemeente: 
Sectie 
Perceelnummers: 
Kadastrale gemeente: 
Sectie 
Perceelnummers: 

Werkendam; 
Dussen; 
U; 
73,74,63,61,62,292,293,312,310,190,158,75101 en 102; 
Made en Drimmelen; 
L; 
842,844,822,770,769 en 822. 

Doel van de ontgronding 
Projectnaam: 
Ontgrondingsdoel: 

innamepompstation Bergsche Maas; 
Aanleg natuur ter compensatie van innamepompstation en de 
persleidingen. 

Aard van bovenvermeld terrein 
V66r ontgronding: natuur en polder; 
Na ontgronding: natuur. 

Grondbalans 
Aangevraagde hoeveelheid: 70.000 m3 te ontgraven grond/klei/zand; 
Een gedeelte van de grond/klei/zand wordt hergebruikt. Het merendeel van de grond/klei/zand wordt 
afgevoerd. 

4. Adviezen naar aanleiding van de aanvraag 
Wij hebben de aanvraag om de ontgrondingsvergunning op 7 januari 2018 doorgestuurd aan onze 
(wettelijke) adviseurs, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen, de 
gemeente Werkendam, het dagelijks bestuur van waterschap Rivierenland en de directie van 
Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid en hen verzocht advies uit te brengen. 
Wij hebben per brief van 18 mei 2018 van de directie van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid een 
advies ontvangen. 

Voor de inhoud van de ingekomen adviezen verwijzen wij naar paragraaf "V overwegingen", onder c 
en d. 
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5. Ontwerp-beschikking 
De ontwerpbeschikking is op 8 juni 2018 verzonden aan de aanvrager en de betrokken 
bestuursorganen. 
De ontwerpbeschikking is bekendgemaakt op de internetsite van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 
16 juni 2018 tot en met 28 juli 2018 is de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage 
gelegd bij de gemeente Werkendam en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Een ieder is in de 
gelegenheid gesteld gedurende deze termijn zienswijzen over deze ontwerpbeschikking naar voren te 
brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

IV. Beoordeling Besluit Milieueffectrapportage 
Ais projecten en handelingen de kwaliteit van natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 
2000 gebied kunnen verslechteren of een significant verstorend effect kunnen hebben op de soorten 
waarvoor het gebied is aangewezen, dan is er een Natuurbeschermingswetvergunning nodig (artikel 19d 
Natuurbeschermingswet). De verwachting is dat in ieder geval tijdens de realisatiefase sprake zal zijn van 
verstorende effecten op de aanwezige soorten. Voor het verlenen van een vergunning voor projecten die 
significante gevolgen kunnen hebben, dient een passende beoordeling gemaakt te worden (artikel 19f 
Natuurbeschermingswet). In artikel 7.24 van de Wet milieubeheer (Wm) is vastgelegd dat voor projecten 
waarvoor een passende beoordeling gemaakt moet worden, de uitgebreide m.e.r.-procedure gevolgd moet 
worden. 

Omdat er veel raakvlakken zijn bij de afweging voor de ontgrondingsvergunning wordt in dit kader 
aangesloten bij het MER en het toetsingsadvies over het milieueffectrapport door de Commissie voor de 
m i lieueffectrapportage. 

Het ontgrondingsgebied is gelegen aan de Bergsche Maas, in de Fortunapolder en op de St. Jansplaat op 
de grens van de 2 gemeenten Werkendam en Drimmelen. De voorgenomen activiteit 'Innamepompstation 
Bergsche Maas' be staat uit de bouw van een innamepompstation en de aanleg van 3 transportleidingen 
van het pompstation in de Fortunapolder naar het spaarbekken De Gijster. Het trace loopt vanaf de 
noordoever van de Bergsche Maas, door de Fortunapolder, onder het Spijkerboor en door de St. Jansplaat 
naar De Gijster. Het innamepompstation wordt direct geplaatst aan de noordoever van de Bergsche Maas. 
De ontgronding bestaat uit het weggraven van grond bij het innamepompstation, het afgraven en 
inrichten van de Fortunapolder en de St. Jansplaat. 

Het huidige pompstation Kerksloot ligt aan de westzijde van het bekken De Gijster. Tijdens de aanleg van 
de bekkens was het pompstation Kerksloot oorspronkelijk gebouwd als doorvoerpompstation. Het zou 
daarnaast incidenteel kunnen worden ingezet als nood-innamepompstation. Na realisatie van het vierde 
bekken zou het pompstation Kerksloot in principe enkel nog dienst doen als doorvoerpompstation om 
water vanuit De Gijster naar Honderd en Dertig te transporteren. 
In de oorspronkelijke plannen van het bekkensysteem was het al de bedoeling om het innamepompstation 
aan de oostzijde van De Gijster te realiseren aan het Spijkerboor. Deze locatie is dusdanig optimaal dat er 
een optimale doorstroming, verblijftijd en daarmee gepaard gaande voorzuivering zou ontstaan tussen 
het in- en uitlaatpunt. Dit innamestation is echter tot op heden nooit gerealiseerd, met name vanwege het 
feit dat het vierde spaarbekken niet is aangelegd. Hierdoor fungeert het doorvoerpompstation Kerksloot al 
sinds 1973 onbedoeld tevens als permanent innamepompstation. Om de optimale omstandigheden te 
creeren heeft Evides het voornemen om het inlaatpunt aan de oostzijde van bekken De Gijster te 
realiseren en een nieuw innamepompstation te bouwen zoals in 1973 de bedoeling was. Door de 
gewijzigde omstandigheden en meer kennis van de situatie werd de locatie aan het Spijkerboor niet meer 
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als meer optimale locatie gezien, maar de locatie aan noordzijde van de Bergsche Maas. Hiervoor is bij de 
aanvraag Innamepompstation Bergsche Maas het Milieueffectrapport T5025MA2j20171220 
d.d. 20 december 2017 toegevoegd waarin aile knelpunten worden beschreven en de verschillende 

alternatieven, waaronder het alternatief een innamepompstation aan het Spijkerboor. 

Hoofddoelstelling is de drinkwaterwet. Volgens deze wet dragen bestuursorganen zorg voor een 
duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening. Dit geldt als een "dwingende reden van groot 
openbaar belang" bij het uitoefenen van hun bevoegdheden. Het behalen van de doelstellingen ten 
aanzien van verbetering van het inname-, voorzuiverings-, en verblijfproces wordt daarom van steeds 
groter belang. Daarom dienen de knelpunten te worden opgelost om de doelstellingen een robuuste en 
toekomstbestendige drinkwatervoorziening te halen. 

Het voorkeursalternatief is de bouw van het innamepompstation aan de noordzijde van de Bergsche Maas 
en het aanleggen van 3 persleidingen door de Brabantse Biesbosch. Op 5 januari 2017 heeft de commissie 
m.e.r. het advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport 'Innamepompstation Bergsche 
Maas te Hank met persleidingtrace Evides' vastgesteld. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport 
goed te onderbouwen op basis van welke criteria de locatie voor het pompstation en de leidingen worden 
gekozen. Dit is belangrijk omdat het pompstation en de leidingen komen te liggen binnen het strikt 
beschermde Natura2000-gebied De Biesbosch. Het ingraven van de leidingen kan bijvoorbeeld leiden tot 
(tijdelijke) schade aan de begroeiing en verstoring van vogels. Het rapport moet vooral duidelijk maken 
welke effecten op beschermde natuurwaarden kunnen optreden en welke maatregelen mogelijk zijn om 
dit te voorkomen. 
Voor het compenseren van het graven door de Brabantse Biesbosch wordt na de aanleg van het 

innamepompstation en de persleidingen nieuwe natuur gecreeerd. Het betreft hier de vernatting van de 
Fortunapolder en het opnieuw inrichten van de St. Jansplaat. 

Conclusie MER: 
Wat opvalt is dat er bij aile varianten een negatief effect overblijft in de gebruiksfase ten aanzien van 
landschapjcultuurhistoriejarcheologie. Dit is gelegen in de plaatsing van een permanent pompgebouw 
met voorzieningen hetgeen ten opzichte van de referentiesituatie bij aile alternatieven voor een aantasting 
zorgt. De aantasting is bij het voorkeursalternatief het minst groot gelet op de plaatsing aan de 
buitenrand (en buiten de kernzone) van het natuurgebied. Tevens ligt het pompgebouw hierbij direct aan 
de rivier en reeds in een al enigszins landschappelijk aangetaste zone vanwege de nabije ligging van de 
Amercentrale. Bij de andere alternatieven wordt dit effect negatiever beoordeeld vanwege de ligging 
binnen de kernzone van het natuurgebied. 

De aangevraagde activiteiten zullen door hun aard en ligging tot aanzienlijke effecten leiden met name 
tijdens de aanlegfase. Gezien het feit dat hier nieuwe natuur voor terug komt, kunnen wij instemmen met 
het m.e.r. en de voorgenomen ontgrondingsactiviteiten. 

v. Overwegingen 

Aigemeen 
Het ontgrondingsgebied is gelegen aan de Bergsche Maas, in de Fortunapolder en op de St. Jansplaat op 
de grens van de 2 gemeenten Werkendam en Drimmelen. 
De voorgenomen activiteit 'Innamepompstation Bergsche Maas' bestaat uit de bouw van een 
innamepompstation en de aanleg van 3 transportleidingen van het pompstation in de Fortunapolder naar 
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het spaarbekken De Gijster. Het trace loopt vanaf de noordoever van de Bergsche Maas, door de 

Fortunapolder, onder het Spijkerboor en door de St. Jansplaat naar De Gijster. 
Het innamepompstation wordt direct geplaatst aan de noordoever van de Bergsche Maas. 

De hieronder genoemde belangen zijn bij de ontgronding betrokken: 

a. Ontgrondingenbeleid; 
b. Uitvoeringsaspecten; 
c. Ruimtelijke ordeningsaspecten; 
d. Ontgraving winterbed Bergsche Maas; 
e. Natuur en Landschap en aardkundige waarden; 
f. Wet natuurbescherming; 
g. Archeologie; 

h. Bankgarantie. 

Met betrekking tot deze belangen merken wij het volgende op. 

Ad a. Ontgrondingenbeleid 
Provinciale Staten hebben op 15 december 2006 de nota "Hoofdlijnen Actualisatie van het Brabantse 
grondstoffenbeleid" vastgesteld. Met het beleid in deze nota wordt beoogd een bijdrage te leveren aan 
een duurzame ontwikkeling van de Brabantse samenleving. Het begrip duurzame ontwikkeling betekent 
voor de grondstoffenvoorziening dat zuinig en doelmatig moet worden omgegaan met ruimte en 
grondstoffenvoorraden en het stimuleren van een hoogwaardige inzet. In dit beleid is er geen sprake van 
kwantitatieve sturing. Het accent ligt op de kwaliteit van de ontgrondingsprojecten. Het voorliggende 
project innamepompstation Bergsche Maas heeft betrekking op het realiseren van een nieuw pompstation 
aan de noordoever van de Bergsche Maas. Vanaf het nieuwe pompstation worden 3 persleidingen gelegd 
naar de oostzijde van het innamebekken De Gijster. Na de aanlegfase van het pompstation en de 
persleidingen worden de 3 locaties (innamepompstation, Fortunapolder en St. Jansplaat) ingericht waar 
ontgrondingsactiviteiten voor moeten plaats vinden. 
Wij merken onderhavige werkzaamheden aan als een functionele ontgronding welke dient ter realisering 
van een maatschappelijk gewenste functie en volledig past in kwalitatief hoogwaardige 
ontgrondingsprojecten. 

Wij constateren dat het project in overeenstemming is met het provinciale ontgrondingen- c.q. 
grondstoffenbeleid. 

Ad. b. Uitvoeringsaspecten 
In totaal zal circa 70.000 m3 grond (grond/klei/zand) worden ontgraven. 

De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde 
tekeningen en documenten, genaamd: 

Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning (bijlage 1); 
Bijlage 1-4 Toelichting op aanvraag Ontgrondingsvergunning Bergsche Maas Innamepompstation, 
projectnummer PR003312 d.d. 22-12-2017; 
Bijlage 5-1 MER Innamepompstation Bergsche Maas, projectnummer T5025MA2/0171220 d.d. 20 
december 201 7; 
Bijlage 5-2 effecten matrix alternatieven gebruiksfase; 
Bijlage 8 Kadastrale gegevens "Bergsche Maas Pompstation en transportleidingen Grondeigendommen 
ZRO, tekeningnummer EVEB-00-VA-ZRO-1 OS, laatst gewijzigd 4-12-2017 van Evides"; 
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Bijlage 5-3 effecten matrix alternatieven aanlegfase 
Bijlage 31 Terreintekening met hoogte metingen; 
Bijlage 34 Inrichtingsplan 14-12-2017; 
Bijlage 35 Tekening met locatie aanduiding ontgronding; 
Bijlage 1-7 erratum aanvraag d.d. 23 februari 2018 
Bijlage 9-1 rev1 Tekening routekaart leidingen en werkterrein ter vervanging van de eerdere Bijlage 9-1 
Tekening routekaart leidingen en werkterrein; 
Bijlage 9-2rev1 Tekening doorsnedes leidingen en bouwsleuf ter vervanging van de eerdere Bijlage 9-2 
Tekening doorsnedes leidingen en bouwsleuf; 
Bijlage 44-1 fig. 4.6 inrichtingsmaatregelen Fortunapolder, Bureau Waardenburg 22-2-2018; 
Bijlage 44-3 fig. 4.12 hoogteligging St.Jansplaat, Bureau Waardenburg 22-2-2018; 
Bijlage 44-4 fig. 4.13 vegetatiezones St.Jansplaat, Bureau Waardenburg 22-2-2018. 

En overeenkomstig de in het dictum, onder 3, genoemde delen van de aanvraag. 

Ad. c. Ruimtelijke ordeninqsaspecten 
Conform artikel 10, lid 2 van de Ontgrondingenwet deelt het college van burgemeester en wethouders, 
mee of de beoogde ontgronding in overeenstemming is met het ter plaatse geld end bestemmingsplan als 
bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en deelt, indien dit niet geval mocht zijn, 
mee of de gemeenteraad dan wei burgemeester en wethouders van de gemeente bereid is aan de 
ontgronding planologische medewerking te verlenen. 

Het college van burgemeester en wethouders van Werkendam heeft bekend gemaakt dat de ontwerp 
omgevingsvergunning met ingang van vrijdag 1 juni 2018 ter inzage liggen. 
Het gaat hierbij om de volgende activiteiten: 

Handelen strijdig met regels RO: afwijken van de bestemmingsplannen Biesbosch (Drimmelen) en 
buitengebied (Werkendam) voor het aanleggen en in gebruik nemen van een innamepompstation 
aan de noordzijde van de Bergsche Maas in de Fortunapolder te Hank met leidingentrace naar 
bekken De Gijster te Drimmelen 
Bouwen: bouwen van een pompstation, plaatsen van erfscheidingen en een grondkering 
Inrichting oprichten of veranderen: uitbreiden van inrichting 
Werk of werkzaamheden uitvoeren: aanleggen leidingtrace, weg, het vellen of rooien van 
houtgewas 
Kappen: verwijderen houtgewas 

Gelet hierop bestaan er tegen de onderhavige ontgronding vanuit de ruimtelijke ordeningsaspecten geen 
bezwaar. Er zijn hieromtrent in deze vergunning dan ook geen voorschriften over opgenomen. 

Ad. d. Ontqravinq winterbed Berqsche Maas 
Wij hebben per brief van 18 mei 2018 van de directie van Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid een advies 
ontvangen. 

De aanvraag voor de Ontgrondingsvergunning voor het innamepompstation de Bergse Maas komt overeen 
met de aanvraag voor de Watervergunning die bij Rijkswaterstaat is ingediend voor dit initiatief. De 
belangen van Rijkswaterstaat zijn voldoende geborgd in de nieuwe Watervergunning, die nu wordt 
opgesteld en hebben daarom betreffende deze procedure geen specifieke aandachtspunten. 
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Ad. e. Natuur en Landschap en aardkundige waarden 
Het onderzoeksgebied ligt binnen gebiedszones met een bescherming van het rivierbed, aardkundige en 
cultuurhistorische waarden, en het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Deze voorschriften zijn vertaald in de 
van toepassing zijn de bestemmingsplannen van Drimmelen en Werkendam. Het planvoornemen zal aan 
deze voorschriften en de gekoppelde waarden getoetst worden. 

In grote lijnen levert de ingreep vooral tijdelijke effecten en op een beperkte oppervlakte ontstaat een 
permanent effect: namelijk op de plaats van het gebouw en de veerstoep. Deze ingrepen hebben geen 
effect op het ecologisch functioneren van het NNN, omdat er sprake is van een lokale beperkte ingreep. In 
de gebieden waar een tijdelijk effect optreedt, worden maatregelen genomen om de huidige kwaliteit van 
het Natura 2000-gebied te verbeteren. Op een gebied van ongeveer 13 ha worden maatregelen genomen 
om de ecologische kwaliteit van het gebied te verbeteren, waardoor ook de functionaliteit als NNN 
verbetert. Daarnaast vindt er nog een kwaliteitsverbetering plaats in het deel van de Fortunapolder waar 
geen werkzaamheden voor het innamepompstation plaatsvinden. Netto vindt er een kwaliteitsverbetering 
in het gebied plaats, die opweegt tegen het ruimteverlies door innamepompstation en de veerstoep. 

De provincie hanteert echter het principe dat permanent fysieke effecten op de NNB altijd gecompenseerd 
moeten worden. Geen van de alternatieven/varianten kan gerealiseerd worden zonder fysieke effecten op 
de NNB. In overleg met de provincie zal bepaald worden welk oppervlak van de permanente ingreep als 
fysieke aantasting van de NNB wordt gezien. 

Wij constateren dat de ontgronding hiermee geen nadelige gevolgen heeft op de natuur-, landschap- en 
aardkundige waarden en als zodanig geen belemmering vormen voor het uitvoeren van de ontgrondingen 
inrichtingsactiviteiten. Wij hebben hieromtrent dan ook in deze vergunning geen voorschriften 
opgenomen. 

Ad. f. Wet natuurbescherming 
Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Deze wet vervangt drie wetten; de 
Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Vanaf 1 januari 2017 bepalen de 
provincies voor hun gebied wat wei en niet mogelijk is. Zij zijn verantwoordelijk voor de vergunningen en 
ontheffingen. Het is belangrijk dat eenieder makkelijk en snel weet of een activiteit met mogelijk schade 
voor de natuur is toegestaan en waar men een vergunning of ontheffing kan aanvragen. 
Handelingen als bedoeld in de aanvraag kunnen van invloed zijn op beschermde soorten, planten en/of 
dieren, genoemd in de Wet natuurbescherming, voorheen Flora- en faunawet, en de daarop gebaseerde 
uitvoeringsbesluiten. Indien dit aan de orde is dient voorafgaande aan de uitvoering van de 
werkzaamheden een ontheffing van de Wet natuurbescherming te zijn verleend. In de nieuwe Wet 
natuurbescherming blijft de bescherming van Natura 2000-gebieden vrijwel hetzelfde. 

Bestaand gebruik is, tot het moment dat beheerplannen voor Natura 2000-gebieden zijn opgesteld, niet 
vergunningsplichtig. Uitzondering vormt bestaand gebruik dat onomkeerbare schade aan de 
natuurwaarden zou veroorzaken. 

Het onderzoeksgebied voor het planvoornemen is gelegen in het Natura 2000 gebied "Biesbosch". Op 
grond van de Wet natuurbescherming is het planvoornemen vermoedelijk vergunningsplichtig, 
grotendeels vanwege de tijdelijke effecten/maatregelen bij de aanleg/bouw, en in mindere mate ten 
aanzien van de gebruiksfase. 
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De provincie Noord-Brabant is bevoegd gezag voor de Wet natuurbescherming. De vergunningverlening is 
neergelegd bij de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Bij deze omgevingsdienst is een vergunning 

aangevraagd voor de Wet natuurbescherming. 

Voor wat betreft het aspect natuurbescherming zijn er geen belemmeringen voor het afgeven van de 
ontgrondingsvergunning. Daarmee is de uitvoerbaarheid van de ontgronding met betrekking tot dit kader 
gegarandeerd. 

Ad. g. Archeologie 
Op basis van de Cultuurhistorische Waardenkaart van de Provincie Noord-Brabant geldt dat er voor het 
buitendijks gebied een lage tot geen archeologische verwachtingswaarde is toegekend, gelet op het feit 
dat de Biesbosch altijd een getijdengebied is geweest dat zeer vaak overstroomde. 

Door de gemeente Drimmelen is in 2013 een archeologische beleidskaart vastgesteld. Hierop is het 
onderzoeksgebied aangegeven als middelhoge archeologische verwachtingszone. Archeologische 
verwachtingen zijn een uitdrukking van de verwachte dichtheid aan archeologische resten in de 
ondergrond. Deze kans wordt uitgedrukt in hoge, middelhoge en lage verwachting. Een hoge, middelhoge 
of lage verwachting betekent dat verwacht wordt dat de relatieve dichtheid van archeologische 
verschijnselen groot, gemiddeld of klein is. Een lage verwachting betekent dus niet dat er geen 
archeologische resten/sporen aanwezig zijn, maar dat zij door hun aard en omvang een lage dichtheid 
hebben - en dat dus het risico dat daar bij bodemingrepen op wordt gestuit laag is. 

Met betrekking tot het aspect archeologie zijn er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning tot 
ontgronding in dit gedeelte van de Brabantse Biesbosch. 

De vergunninghouder dient tijdens de uitvoering wei alert te zijn op de aanwezigheid van archeologische 
waarden bij deze zogenaamde bodem verstorende werkzaamheden. Bij het aantreffen van deze waarden 
dient de vergunning houdster hiervan melding te maken bij de minister conform Art. 5.10 van de 
Erfgoedwet. De melding kan ook plaatsvinden bij het provinciaal Meldpunt Archeologische 
Bodemvondsten (MAB) Noord-Brabant 06-1830 3222. 

Ad. h. Ban kgarantie 
De houder van de vergunning is gehouden om voorafgaand aan de start van de 
ontgrondingswerkzaamheden als waarborg voor de nakoming van de aan deze vergunning verbonden 
voorschriften een bankgarantie te stellen. Gezien het aantal hectaren waarvoor vergunning wordt 
aangevraagd en de daarbij behorende te winnen kubieke meters ophoogzand, stellen wij het 
garantiebedrag op € 16.500,--. 
De bankgarantie zal worden vrijgegeven, nadat naar ons oordeel de houder van de vergunning aan de 
voorschriften van de vergunning heeft voldaan of nadat deze aan de provincie heeft vergoed de kosten 
van de werkzaamheden, door de provincie verricht ter voorziening in hetgeen de houder van de 
vergunning heeft nagelaten ter behoorlijke nakoming van die voorschriften te doen. 

Samenvattend: 
Onder afweging van aile bij de onderhavige ontgronding betrokken belangen en bij ons ingekomen 
adviezen die in de belangenafweging zijn meegenomen en afgewogen, verlenen wij de vergunning. 
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Titel: 
Kennisgeving beschikking ingevolge de Ontgrondingenwet, 
N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch, 
innamepompstation Bergsche Maas te Werkendam 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van N.v. Waterwinningbedrijf Brabantse 
Biesbosch te Rotterdam een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet 
ontvangen. De aanvraag heeft betrekking op het project innamepompstation Bergsche Maas te 
Werkendam, op de percelen kadastraal bekend gemeente Dussen, sectie U, nummers 73, 74, 63, 
61,62,292,293,312,310,190,158,75101 en 102, Made en Drimmelen, sectie L, nummers 
842,844,822,770,769 en 822. 

De besluitvorming op deze aanvraag is door het college van Gedeputeerde Staten van Noord 
Brabant gemandateerd aan de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. 

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant bekend dat zij op grond van de Ontgrondingenwet de vergunning voor de 
aanvraag verlenen. 

De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking. 

Wat houdt het project in? 
Het ontgrondingsgebied is gelegen aan de Bergsche Maas, in de Fortunapolder en op de 
St. Jansplaat op de grens van de 2 gemeenten Werkendam en Drimmelen. De voorgenomen 
activiteit 'Innamepompstation Bergsche Maas' bestaat uit de bouw van een innamepompstation en 
de aanleg van 3 transportleidingen van het pompstation in de Fortunapolder naar het 
spaarbekken De Gijster. Het trace loopt vanaf de noordoever van de Bergsche Maas, door de 
Fortunapolder, onder het Spijkerboor en door de St. Jansplaat naar De Gijster. Het 
innamepompstation wordt direct geplaatst aan de noordoever van de Bergsche Maas. De 
ontgronding bestaat uit het weggraven van grond bij het innamepompstation, het afgraven en 
inrichten van de Fortunapolder en de St. Jansplaat. 
In totaal zal circa 70.000 m' vergraven worden voor wat betreft de ontgronding. 

Waar en wanneer kunt u de stukken inzien? 
De definitieve beschikking en de aanvraag met bijbehorende stukken liggen op 18 augustus 2018 
ter inzage bij de gemeente Werkendam. V~~r locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken 
kunt inzien, verwijzen wij naar de website van de gemeente. 

Het is ook mogelijk om de stukken in te zien bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Wal 28 in 
Eindhoven. U kunt daarover contact opnemen met de heer F. Leenheers, telefoonnummer (088) 
3690369. Vanaf het moment dat de stukken ter inzage liggen, kunt u de beschikking inzien via 
.. www.brabant.nl/loket/verleende-vergunningen ... 

Wanneer, door wie en hoe kan beroep worden ingesteld? 
Ais u hetniet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Er kan tot zes weken 
na de publicatie van dit besluit, en wei tot en met 30 september 2018 beroep worden ingesteld 
door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar 
voren te hebben gebracht over de ontwerpbeschikking. 

Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat: 
a. de naam en het adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 
d. de gronden van het beroep. 



Zo mogelijk wordt een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, door u 
overgelegd. 

Het beroepschrift kunt u richten aan: 
de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA in Den Haag. 

Het instellen van beroep schorst de werking van de beschikking niet op. Ais tijdig een 
beroepschrift is ingediend kan bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening worden 
gevraagd. Deze kunt u richten aan: 

de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag. 
Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht). 

De verleende vergunning treedt in werking de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien 
gedurende deze periode door belanghebbenden bij de Voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, 
treedt de vergunning niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Aan deze procedure is het kenmerk HZ_ONG-2018-003 gekoppeld. Wij vragen u bij 
correspondentie dit kenmerk te vermelden. 

Eindhoven, augustus 2018. 
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Postbus 8035 
5601 KA Eindhoven 
T: 088-369 03 69 
I: www.odzob.nl 

N.V. Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch 
De heer P. Moens 
Postbus 4472 
3006 AL ROlTERDAM 

14 AUG. 2018 

uw kenmerk uw bericht van ons kenmerk 
Z.86357 / D.371652 

datum 
14-8-2018 

onderwerp 
Legesbesluit aanvraag om een vergunning 
ingevolge de Ontgrondingenwet 

contactgegevens 
e-mail: F.Leenheers@odzob.nl 

tel: 0883690457 

Geachte heer Moens, 

Op 22 december 2017 heeft u een aanvraag ingevolge de Ontgrondingenwet bij ons ingediend. Deze 
aanvraag hebben wij geregistreerd onder ons zaaknummer HZ_ONG-2018-003. Bij deze aanvraag heeft u 
het volgende Kamer van Koophandel nummer gebruikt: 18122346. 

Voor het in behandeling nemen van deze aanvraag bent u, gelet op de tarieventabel behorend bij artikel 2 
onder a, van de Legesverordening Noord-Brabant 2012, leges verschuldigd. Deze leges zijn volgens 
onderstaande opgave samengesteld, 

Omschrijving Bedrag 
innamepompstation Bergsche Maas Werkendam op de percelen kadastraal bekend 
gemeente Dussen, sectie U, nummers 73, 74,63,61,62, 292, 293, 312, 310, 190, 
158, en kadastraal bekend gemeente Made en Drimmelen, sectie L, nummers 842, 844, 
822,770,769 en 822 
Paragraaf 5.5, sub 1, Een vergunningsaanvraag als bedoeld in of krachtens de 
Ontgrondingenwet wordt, afhankelijk van de hoeveelheid te winnen verhandelbare en 
onverhandelbare specie, gemeten in profiel van ontgraving, de volgende leges in 
rekening gebracht: 

d. voor aanvragen > 50.000 m3 en ~ 100.000 m3: € 21.604,00 

Totaal te betalen € 21.604,00 

Pagina 1 van 2 



Op basis van dit besluit behoeft u de leges nag niet te betalen. Binnenkort ontvangt u een nota voor 
betaling van het verschuldigde totaalbedrag. 

Bezwaren tegen dit legesbesluit kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit schriftelijk 
worden ingediend bij de heffingsambtenaar van de Provincie Noord Brabant. 

Het indienen van een bezwaarschrift schort de betalingsverplichting niet op. Uitstel van betaling kan 
slechts op schriftelijk verzoek verleend worden door de heffingsambtenaar voornoemd. 

de heffingsambtenaar van de provincie Noord-Brabant 

namens deze, 

J. Leijten 
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
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