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BIJLAGE I

PLAN VAN AANPAK

Bijlage I:
Plan van Aanpak:
"Aanles natuurvriendelijke
Meinerswijk en Huissen"

oevers

Plan van Aanpak
Aanleg natuurvriendelijk oevers Meinerswijk en Huissen

Kader
In 1989 is RWS een beleid gestart om natuurvriendelijk oevers (NVO) langs de rivieren te creeren. Tot op heden zijn
sinds 1995 slechts enkele kilometers gerealiseerd, t e r w i j l het doel was om 75 kilometer in vijf jaar (1995-2000) te
realiseren. Duidelijk is dat de uitvoering niet soepel verloopt, maar welke factoren leiden er toe dat de uitvoering
niet tijdig gerealiseerd kan worden?
Onze afstudeeropdracht richt zich op het leiden van het voorbereidingstraject van de aanleg van natuurvriendelijke
oevers in de uiterwaarden van Meinerswijk te Arnhem en de zuidelijke oever van de Nederrijn in Huissen. De lengte
van het traject NVO Meinerswijk betreft ongeveer 3 kilometer. Van kilometerring 884.715 t / m 887.665 voor de NVOlijn. Voor NVO-Huissen betreft de lengte circa 2 kilometer namelijk van kilometerring 877.105 t / m 879.805 voor de
NVO-lijn en het grondverwervinggebied. De aanleg van de oevers zal betrekking hebben op de kribvakken en waar
mogelijk circa 50 meter land, gemeten vanuit de waterkant van de rivier, gemeten bij normale waterstand. Deze 50
meter, de NVO-lijn, z a l zeker natuurvriendelijk worden ingericht. Bij het inrichtingsplan z a l mogelijk afgeweken
worden van de NVO-lijn. Ook voor de grondverwerving z a l niet alleen gekeken worden naar de gronden nabij de
oever, aangezien RWS als doelstelling heeft om zoveel mogelijk gronden te ruilen. Bij voorkeur zuilen de benodigde
gronden verworven worden door ruilingen, waardoor ook gekeken dient te worden buiten de door ons gestelde grens.
Probleemstelling
Hoe kunnen vergunningprocedures,
bodemonderzoeken en grondverwervingstrategieen
tijdens het
voorbereidingstraject
voor het realiseren van natuurvriendelijk
oevers, waarvoor door ons een
inrichtingsvoorstel
wordt opgesteld, op dusdanige wijze in gang gezet worden dat de tijdsplanning voor de uitvoering wordt gehaald?
Voor het in gang zetten van deze processen, dient vooraf een inrichtingsplan voor de zuidoever van de Nederrijn bij
Meinerswijk en Huissen ontworpen te worden, zodanig dat de natuurwaarde verhoogd, zonder daarbij de
rivierkundige belangen, de hoofdfunctie van de rivier (vrije afvoer van water en ijs, sediment) en de scheepvaart
nadelig te bei'nvloeden.
Onder natuurwaarde wordt hier verstaan:
Natuur is het resultaat van processen die niet of v r i j w e l niet door de mens worden beinvloed. Een duurzame
instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden van de oevers, z a l bereikt
worden door zoveel mogelijk natuurlijke materialen te gebruiken.
Uit deze hoofdvraag kunnen de volgende deelvragen worden afgeleid.
Gebiedsinventarisatie:
•
Wat is de huidige situatie van het gebied?
•
Wat is de geomorfologische- en bodemkundige gesteldheid?
«
Wat is het vigerende beleid voor de oeverlijn en welke bestemmingen liggen daarop?
•
Wat is de huidige situatie met betrekking tot de kabels en leidingen?
Zijn cultuurhistorische waarden in de projectgebieden aanwezig en hoe kunnen deze het
best in de inrichting worden ingepast?
•
Wat zijn de waterstromingen en de waterstanden over de laatste 20 jaar?
•
Is er sprake van aanwezige explosieven en bommen uit de Tweede Wereldoorlog in beide
projectgebieden waar tijdens de uitvoering rekening mee dient te worden gehouden?
Eisen inrichting:
Wat zijn de eisen, met betrekking tot rivier-, scheepvaartkundige en ecologische belangen
en wensen voor de inrichting van de oevers?
•
Welke eisen en wensen heeft Rijkswaterstaat voor het herinrichten van natuurvriendelijke
oevers?
•
Wat zijn de globale uitvoeringskosten?
Vergunningen:
•
Welke vergunningen zijn nodig voor realisatie van natuurvriendelijke oevers?
•
Welk traject moet worden doorlopen bij het aanvragen van deze vergunningen?
•

Zijn er reeds vergunningen gevestigd op de percelen?

Bodemonderzoek:
Wat is de bodemgesteldheid met betrekking tot de milieukwaliteit?
•

Is er sprake van bodemverontreiniging? Zo j a , zijn er consequenties verbonden aan de
voorgestelde inrichtingsmaatregelen?

Grondverwerving:

•
•
•
•
•

Wat is de huidige eigendomssituatie?
Wat zijn de verschillende aankoopstrategieen voor het verwerven van de benodigde
gronden?
Zijn er samenwerkingsverbanden tussen verschillende overheidsinstanties bij het verwerven
van de gronden?
Wie zijn de huidige beheerders en hoe wordt het huidige beheer gevoerd?
Wat zijn de mogelijkheden voor het toekomstige beheer na inrichting van de oevers?

Knelpuntenanalyse:
•

•

Welke knelpunten met betrekking tot de niet behaalde doelstellingen van RWS om vele
kilometers natuurvriendelijke oevers aan te leggen langs de Rijn komen naar voren bij het
doorlopen van het voorbereidingstraject van twee natuurvriendelijke oeverprojecten?
Wat zijn mogelijke verbeteringspunten voor RWS om tot een betere procesgang te komen,
zodat de doelstelling van RWS voor het aantal te realiseren kilometers natuurvriendelijke
oevers beter kan worden nagestreefd?

De probleemstelling kan worden opgelost door gaandeweg al deze deelvragen te beantwoorden.

Doelstelling
Met het inrichtingsplan voor de oevers van Meinerswijk en Huissen kan e e n bijdrage w o r d e n geleverd aan
e e n t o e n a m e v a n d e n a t u u r w a a r d e , z o n d e r d a a r b i j d e r i v i e r k u n d i g e e n d e s c h e e p v a a r t k u n d i g e e i s e n in d e
weg te staan.
H i e r n a a s t i n v u l l i n g g e v e n a a n h e t p r o j e c t d o o r h e t in gang z e t t e n v a n d e v e r g u n n i n g p r o c e d u r e s e n
b o d e m o n d e r z o e k e n en starten met het grondverwervingtraject. Deze r a n d v o o r w a a r d e n m o e t e n
g a r a n d e r e n d a t m e t d e r e a l i s a t i e v a n d e n a t u u r v r i e n d e l i j k e o e v e r s m e d i o 2 0 0 2 ( M e i n e r s w i j k ) e n 2003
(Huissen) k a n w o r d e n b e g o n n e n .

Plan van Aanpak
Voorgesteld wordt om het project in een aantal stappen onder te verdelen. De stappen worden hierna kort
beschreven. Als bijlage is een schematische weergave opgenomen van het plan van aanpak.
1.
Doeltype
omschrijving
Op basis van de Derde Nota Waterhuishouding is het hoofdrapport Oeverture "Inrichtingsplan oevers Rijntakken",
opgesteld door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat vastgesteld. Hierin staat dat de toekomstvisie voor zowel
Meinerswijk als Huissen doeltype Wilg is vastgesteld.
De doeltypeomschrijving moet duidelijkheid verschaffen waar rekening mee gehouden dient te worden bij het
inrichten van de oevers voor het gestelde doeltype. Zaken als standplaatsfactoren en abiotische invloeden worden hier
besproken. Tevens wordt besproken wat de huidige en toekomstige omstandigheden zijn met betrekking tot de fauna.
2.
Opstellen globale
inrichtingsschets
Een globale inrichtingsschets is nodig voor het creeren van een basis voor de randvoorwaarden. Deze inrichtingsschets
vormt de grondslag van waaruit vergunning worden aangevraagd. Vergunningen worden onder andere aangevraagd op
basis van de omvang van de werkzaamheden. Deze krijgen gestalte tijdens het maken van de schets.
Aan de hand van deze schets kan een gedetailleerder orienterend bodemonderzoek worden voorgesteld. De schets
biedt duidelijkheid over ruimtelijke dimensies waarbinnen de werkzaamheden worden verricht. Als derde wordt
duidelijkheid verkregen over de grootte van het gebied waarbinnen gronden moeten worden verworven. Als
uitgangspositie voor het verwerven van de gronden wordt in beginsel vastgehouden aan de door Rijkswaterstaat
vastgestelde NVO-lijn. Wanneer er goede mogelijkheden zijn voor een natuurlijke inrichting van uiterwaarden achter
de NVO-lijn, zal worden afgeweken van de 50 meter.
3.
Voorbereidend
Onderzoek
Het voorbereidend onderzoek is opgedeeld in verschillende stappen. Door deze stappen te doorlopen worden de van
belang zijnde aspecten behandeld. Door de gegevens te combineren kan een voorstel inrichting worden gemaakt.
Hieronder worden de verschillende stappen genoemd en kort toegelicht.

A. ver$unnin%en
Voordat aanleg van natuurvriendelijke oevers mogelijk is, moeten de benodigde vergunningen aangevraagd worden.
Het aanvragen van vergunningen gaat volgens vaste procedures die veel t i j d vergen. Rijkswaterstaat heeft als
voornemen de projecten Meinerswijk en Huissen in uitvoering te brengen medio 2003. Om zorg te dragen dat deze
planning wordt gehaald zuilen de procedures tot het verkrijgen van de benodigde vergunningen in dit
voorbereidingstraject opgestart.
Hiervoor wordt een projectgroep samen gesteld, bestaande uit de volgende personen: J . van Erp en M. Beekhuis
(projectleidersdou), H. van Rheede (begeleider projectleiders/ vervangend projectleider), G. Slendenhof (jurist), H.
v . d . Weijer (bodemdeskundige), T. Joosten, W Cornelis ( beiden bevoegd gezag; Wvo, Wbb, Bouwstoffenbesluit), J . P .
Boutkamp (rivierkundige), Rene Vehof (grondaankoper) en W. van Ommeren (coordinator). Deze projectgroep zal eens
in de twee weken bijeenkomen, met als doel de benodigde vergunningen aan te kunnen vragen en te komen tot een
optimale inrichtingsplan. Door alle deskundigen mee te laten discussieren in de ontwerpfase, kan een breed draagvlak
gecreeerd worden voor het ontwerp.
Het aanvragen van vergunningen is een tijdrovende zaak, hierdoor z a l niet moeten worden verwacht dat de benodigde
vergunningen binnen de afstudeerperiode van vier en een halve maand worden gecompleteerd.
B. Bodemonderzoek
Voordat vergunningen worden aangevraagd, werkzaamheden worden gestart en een definitief inrichtingsplan wordt
ingediend moet bodemonderzoek worden verricht naar de verontreinigingssituatie en bodemopbouw. Omdat een
voorstel inrichtingsplan wordt ontworpen, moet bodemonderzoek vroeg in het traject worden uitgevoerd. Aan de hand
van de globale inrichtingsschets wordt een orienterend bodemonderzoek opgezet. De resultaten van het onderzoek
zuilen, in combinatie met de inrichtingsschets, tot nader uitgewerkt bodemonderzoek kunnen leiden. Het orienterende
bodemonderzoek z a l hoogst waarschijnlijk binnen de afstudeerperiode worden afgerond. Gestreefd wordt naar een zo
volledig mogelijke uitvoering van dit traject.
C.
Grondverwervins
Rijkswaterstaat heeft als doel gesteld voor het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers dat alle gronden in bezit
moeten zijn van Rijkswaterstaat, dan wel pachtvrij worden gemaakt. Het traject tot het verwerven van de gronden is
een langdurig onderhandelingsproces waar veel partijen en belanghebbende bij betrokken z i j n . Eveneens als het
vergunningentraject vergt het verwerven van de gronden veel t i j d . Met het oog op het gestelde doel in 2002 worden
deze voorbereidingen en de orienterende onderhandelingsgesprekken door het projectleidersduo opgestart. Vooraf
wordt een inventarisatie verricht naar de eigendomssituatie van de te verwerven gronden, w a a m a een
aankoopstrategie wordt bepaald. Gesteld kan worden dat de onderhandelingen niet binnen de afstudeerperiode
afgerond kunnen worden.
D. Gebiedsanalyse
De inrichtingsschets(punt 2) z a l gebaseerd zijn op verschillende invalshoeken. Vooraf is het projectgebied begrensd
aan de hand van rivierkilometering. Vervolgens wordt onderzoek verricht naar de geomorfologische eenheden en
bodemeenheden. Met de inrichting zuilen de in het veld herkenbare en karakteristieke eenheden behouden blijven.
Tevens wordt gekeken naar de hydrologische situatie; waterstromingen, waterstandfluctuatie en
scheepvaartintensiteit.Tot slot wordt een beschrijving gegeven van het huidige gebruik van de gronden.
E. Beleid
Het vigerende beleid op zowel landelijk als regionaal niveau is in eerste instantie bepalend voor de
(ontwikkelings)mogelijkheden voor de oevers van Meinerswijk en Huissen. (De opgenomen toekomstvisies, p u n t l ,
kunnen zich ontwikkelen tot beleid.) Gekeken zal worden naar de Vijfde Nota Ruimtelijk Ordening, Natuurbeleidsplan,
Structuurschema Groene Ruimte, de Beleidslijn Ruimte voor de Rivier en de Vierde Nota Waterhuishouding. Tevens zal
rekening worden gehouden met voorschriften in het Streekplan. De herinrichting van Meinerswijk en Huissen zal
aansluiten op de inrichtingsvisie van de Bakenhof ( gebied gelegen aan de Nederrijn tussen Meinerswijk en Huissen).
F. Bestemminsen
Bij de gemeenten Arnhem en Huissen zal navraag gedaan worden wat de vigerende bestemmingen zijn voor het
plangebied. Tevens wordt navraag gedaan hoe het staat met het voorbereidingsbesluit voor het gebied van
stadsblokken Meinerswijk.
G. QS Kabels en leidingen
Via een melding bij het KLIC (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) z a l worden nagegaan waar zich kabels en
leidingen bevinden in de Zuidoevers van de Nederrijn bij Meinerswijk en Huissen. De resultaten van de KLIC-melding

zuilen worden gescreend op grote doorgaande leidingen/ kabels, zodat hier in de kostenramingen rekening mee
gehouden kan worden.
Verder informatie over het projectgebied worden opgevraagd bij de EOD, stichting RAAP en oudheidskunde.
4.

Voorstel

inrichtinssplan

Voor de eigendomsinventarisatie zuilen per kadastraal perceel kaarten vervaardigd worden in GIS. Ook wordt een
overzichtskaart van de eigendomsituatie gemaakt.
Inrichtingsschetsen en dwarsdoorsneden zuilen worden gemaakt in Autocad.
5.
Natuurtechnische
onderhoudsplan
Zodra een duidelijk beeld is gekregen van de mogelijke inrichting, kan gekeken worden naar het toekomstige beheer.
Met het inrichtingsvoorstel kunnen gesprekken gevoerd worden met terreinbeherende instanties over het toekomstige
te voeren beheer. Aan de hand van de invloedsferenkaart is bepaald ie het toekomstige beheer mag voeren. Deze
gesprekken zuilen alleen worden gevoerd als het inrichtingsvoorstel zoals die er ligt wordt uitgevoerd. Wanneer dit
nog niet duidelijk is en er mogelijk een ander inrichtingsplan komt, zuilen door ons alleen voorstellen voor het
toekomstige beheer worden geschreven aan de hand van ons inrichtingsplan.
Bovenstaande is niet in chronologische volgorde geplaatst, doordat tijdens de gehele afstudeerperiode aan de
vergunningen, bodemonderzoeken en grondverwerving wordt gewerkt. Vroegtijdig is een beeld verkregen van de
huidige situatie m.b.t. het beleid, bestemmingen. Voor een chronologische overzicht wordt hierbij dan ook verwezen
naar de door ons gemaakte planning in MS-project.

Projectorganisatie
Het project NVO- Meinderswijk en NVO-Huissen z a l tijdens de afstudeerperiode van half januari tot half juni 2001 door
Jeroen van Erp en Marianne Beekhuis worden geleid. Hierbij zuilen zij worden ondersteunt door Henk van Rheede en
met betrekking tot de grondverwerving door Rene Vehof. Verder kunnen zij deskundigen, werkzaam bij
Rijkswaterstaat, voor advies inschakelen. De stagiair, Wilco Zeilmaker, kan ingeschakeld worden bij het vervaardigen
van kaartmateriaal in Autocad en Arc-View.
De werkzaamheden voor Jeroen zuilen zich voornamelijk toespitsen op de cultuurtechnische kant, voor Marianne zal
de nadruk komen te liggen op de grondverwerving. Beiden zijn zij samen voor alle werkzaamheden verantwoordelijk
en zal dagelijks overleg tussen hen beiden plaatsvinden.
Met Henk van Rheede zal eenmaal in de week een overleg plaatsvinden over de verrichte werkzaamheden.
Het projectleidersduo z a l deels thuis werkzaam zijn en deels bij de Rijkswaterstaat-vestiging in Wageningen.

Planning
Met de gestelde randvoorwaarden zal in de tweede week van de afstudeerperiode worden gestart. Op 30 mei dient het
afstudeerrapport voor school ingeleverd te worden. Hierna kunnen, tot uiterlijk 15 juni (onder voorbehoud van de
datum van het colloquium) nog w e l door het projectleidersduo werkzaamheden worden verricht met betrekking tot de
gestelde randvoorwaarden door Rijkswaterstaat.
Ook zal dan het colloquium voorbereid worden, welke gehouden dient te worden in de laatste twee weken van juni.
Voor een gedetailleerde planning voor de uit te voeren werkzaamheden is een planning gemaakt in MS-project.

Methoden en verantwoording
De meeste informatie is verkregen uit literatuur, kaartmateriaal, gesprekken en door ons verrichte onderzoeken. Als
uitgangspunt voor het inrichtingsplan is het hoofdrapport Oeverture "Inrichtingsplan oevers R i j n t a k k e n " genomen.
Om een beter beeld te krijgen van het gebied hebben wij meerdere keren een terreinbezoek afgelegd.
Voor het in gang zetten van de randvoorwaarden is overleg gepleegd met Henk van Rheede en Rene Vehof.
Bodemonderzoek(en), vergunningprocedures, kaartmateriaal van de eigendomssituatie en orienterende gesprekken
zijn het resultaat.

r%ONDERZOEKSMETHODEN
doeltype omschrijving

literatuurstudie

opstellen inrichtingsschets

eigen inzicht, interpretatie gegevens

voorbereidende onderzoek
vergunningen

literatuurstudie, uitbesteding

bodemonderzoek

literatuurstudie, uitbesteding, kaartstudie

grondverwerving

literatuurstudie, interview, kaartstudie, onderhandelingen

gebiedsanalyse

terreinbezoek, literatuurstudie, kaartstudie

beleid

interview, literatuurstudie

bestemmingen

interview, literatuurstudie

QS kabels & leidingen

kaartstudie

voorstel inrichtingsplan

interpretatie gegevens

kostenraming

literatuurstudie

voorstel toekomstig beheer

literatuurstudie

Rapportage
Het inrichtingsplan met daarin de rapportage van de randvoorwaarden vormen het eindproduct van het project. Ten
delen zal de rapportage worden gedaan met behulp van kaartmateriaal, zie alinea kaartmateriaal. In eerste instantie
wordt het kaartmateriaal vervaardigd op A3-formaat en in de bijlagen van het rapport meegenomen. Bij gedetailleerde
inrichtingsschetsen wordt een groter formaat papier toegepast.
De oplage van het rapport inclusief bijlagen en kaartmateriaal zal er als volgt uitzien;
projectleidersduo
6 ingebonden exemplaren, 2 maal volledige rapportage op Cd-rom;
Internationale Agrarische Hogeschool Larenstein
4 ingebonden exemplaren, Dhr. T. Sytsema, Dhr. G. Hoogendoorn, mediatheek Larenstein, College van
Deskundigen en 1 maal samenvatting project op diskette en Cd-rom;
Rijkswaterstaat, Beheerder van de informatiearchieven
4 ingebonden exemplaren

Opbouw van het afstudeerrapport
Hier wordt een voorlopige beschrijving gegeven van de hoofdstukindeling van het rapport. Per hoofdstuk wordt in een
alinea aangegeven wat de inhoud van een hoofdstuk is.
Voorwoord
Het voorwoord dient als persoonlijk woord van de schrijvers aan de lezers en bevat onder meer de motivatie voor de
keuze van het afstudeeronderwerp.

Samenvattins
In de samenvatting wordt een beknopte weergave gegeven van datgene wat in het verslag staat. De belangrijkste
bevindingen van het doorlopen van het voorbereidingstraject worden hierin opgenomen.
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave van het verslag met tevens een aanduiding van een literatuurlijst, een figuren en tabellenlijst en
eventueel bijlagen.

Hoofdstuk 1 : Inleiding
Hierin wordt het kader van het afstudeerproject geschetst waardoor dit verslag tot stand is gekomen. De
probleemstelling en de daarbij behorende deelvragen en de doelstelling worden hierin opgenomen. Tot slot is een
paragraaf toegevoegd, waarin is opgenomen hoe het verslag is opgebouwd.
Hoofdstuk

2:

Hier zal een globale gebiedsomschrijving worden gegeven. De tekst zal worden ondersteund door overzichtkaarten en
foto's. Tevens wordt hierin een doeltype omschrijving opgenomen, zoals vastgesteld in de Oeverture. Aan de hand
hiervan zal een streefbeeld voor beide oevers worden geschetst.
Hoofdstuk3:
Gebiedsanalyse
Het onderzoek naar geomorfologie, bodemopbouw, hydrologische situatie, vigerende beleid en bestemmingsplannen,
Quick Scan Kabels en leidingen en het huidige grondgebruik worden in dit hoofdstuk uit een gezet.
Hoofdstuk

4 :

Vergunningprocedures

Uiteenzetting van de doorlopen procedures en de stand van zaken.
Hoofdstuk

5:

Bodemonderzoek

Uiteenzetting van de doorlopen onderzoeksfasen met de belangrijkste analyseresultaten en conclusies.
Hoofdstuk

6:

Grondverwerving

Beschrijving van de verrichte werkzaamheden omtrent de eigendomssituaties. De aankoopstrategie en de voortgang
van de onderhandelingen.
Hoofdstuk 7: Voortstel
inrichtingsplan
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van tekst beschreven wat de door ons voorgestelde inrichtingsmaatregelen z i j n . Dit
wordt ondersteunt aan de hand van kaarten.
HoofdstukB:

Voorstel

beheermaatregelen

Aan de hand van het inrichtingsplan wordt een voorstelvoor het te voeren beheer beschreven.
Hoofdstuk

9: Conclusie en

aanbevelingen

Dit hoofdstuk bevat een persoonlijke evaluatie van onze bevindingen tijdens het doorlopen van het
voorbereidingstraject. Hierin beschrijven wij kort de knelpunten die wij hebben aangetroffen. Aan de hand hiervan
dragen wij waar mogelijk oplossingen aan voor RWS, om in de toekomst de voorbereidingsfase en de uitvoeringsfase op
een juiste manier op elkaar af te stemmen, zodat op t i j d met de uitvoering kan worden begonnen.
Bronvermelding
De door ons geraadpleegde bronnen wordt in een literatuurlijst opgenomen.
Bijlagen
Kaartmateriaal en teksten welke niet dermate van belang zijn om in het hoofdrapport te worden opgenomen, zijn
hierin bijgevoegd.
Tijdens het afstuderen zijn een aantal wijzigingen in de structuur van de opbouw van het verslag aangebracht. Deze
zijn in het plan van aanpak niet veranderd.
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BIJLAGE ll-D

Overzichtskaart
Rijksdienst
Bodemonderzoek

Oudheidkundig

Tijdens het telefoongesprek geeft hij aan dat de familie alleen bereid is mee te werken als RWS met een
financieel aanbod komt dat aanvaardbaar is. In het verleden is ook ooit een bod uitgebracht door RWS, maar
deze was volgens de heer Witte veel te laag (fl,25
ml).
Bij een bezoek aan de heer Witte geeft hij opnieuw aan dat hij niet bereid is tot directe verkoop over te gaan.
De zittende pachter heeft de leeftijd van 58 jaar bereikt en hij heeft geen opvolger. Dit betekent dat de
pachtovereenkomst over zeven jaar beeindigd wordt, waardoor verkoop van beide percelen, kadastraal bekend
gemeente Huissen C 513 en 514, bespreekbaar wordt. De pachter is een kleine agrarier woonachtig in de kern
van Huissen.
VERVOLG AFSPRAAK: Als de pachter zijn bedrijf beeindigd, komt de grond vrij van pacht. RWS DON kan over
6 / 7 jaar via de grondaankoper van de DLG de grond verwerven.
De heer Vinck Gemeente Bemmel (samenvoeging Huissen, Bemmel en Gendt)
De heer Vinck geeft aan dat op het perceel van de gemeente Bemmel een woonboot ligt. Tevens heeft RWS
eerder contact gehad met de gemeente om op dat perceel een veerhuis te bouwen, waar een restaurant van
wordt gemaakt. De heer Vinck geeft aan dat de afstemming binnen RWS DON niet goed is.
Op de vraag of de gemeente bereidt is het stukje grond te verkopen ten behoeve van natuurontwikkeling geeft
hij een positief antwoord. W e l zegt hij dat het alleen zin heeft als alle eigenaren ter hoogte van het
industrieterrein Looveer willen meewerken. Wanneer de RWS DON een verzoek bij de gemeente indient voor de
aankoop van het perceel, is de gemeente bereidt te verkopen. Voorwaarde hiervoor is dat het plan een grote
realiteitswaarde heeft en iedereen meewerkt.
De heer Vinck geeft aan dat hij interesse heeft in het afstudeerrapport.
De heer T. van Dalen Beheersmaatschappii van Dalen
Op het perceel van Van Dalen B.V. (Huissen C 730) ligt een aanlegsteiger met luchttransportbanden aan de
Nederrijn. De heer van Dalen geeft aan dat verkoop van het perceel onmogelijk is. Wel is hij bereidt mee te
werken om de oever een mooier landschappelijk aangezicht te geven. Als voorwaarde geeft hij aan dat de
vegetatiegroei geen belemmering mag zijn voor de bedrijfsvoering. Voordat hij toestemming geeft, wil hij
overleggen met de V.B.I. Huissen en Heijting Beheer B.V. Zij zuilen met z'n drieen de oever een betere
landschappeli jke inpassing geven. De heer van Dalen geeft aan dat hij niet alleen op zijn perceel de oever een
mooier aangezicht wil geven.
VERVOLG AFSPRAAK:
RWS DON neemt contact op als zij iets zien in het plan de oever niet aan te kopen, maar w e l te verfraaien. Ons
lijkt het een mooie en goede mogelijkheid voor het realiseren van een groene corridor langs de oever van de
Nederrijn.
De heer J . W. Heijting; Heijting Beheer B.V.
De heer Heijting geeft aan dat hij in een gesprek met RWS heeft gehad over de ontwikkeling van
natuurvriendelijke oevers in 1997. Aangezien hij voor zijn bedrijf mogelijkheden wilde behouden voor een
losplaats aan de rivier, zei hij destijds niet bereid te zijn om het perceel HSN C 583 niet te verkopen.
Tijdens dit gesprek zegt hij dat verkoop van het perceel bespreekbaar is geworden. Doordat het aangrenzende
perceel (ten zuiden) nu beschikt over een laad- en losplaats en ook een perceel even noordelijker van het
perceel van Heijting Beheer B.V. beschikt over een losplaats, zijn achterliggende percelen goed bereikbaar.
Verkoop van het perceel is nu bespreekbaar, maar de heer Heijting geeft aan dat bij een eventuele verkoop
w e l afspraken gemaakt moeten worden. Zo noemt hij de vogelrichtlijn die kunnen leiden tot beperkingen met
betrekking tot de bedrijfsvoering van Heijting Beheer B.V.
Ook geeft hij aan bereid te zijn mee te denken over natuurvriendelijke oever projecten.
VERVOLG AFSPRAAK: RWS neemt contact met de heer Heijting op voor afspraak.
De heer Kuiper V.B.I. Huissen B.V.
De heer Kuiper wil alle mogelijkheden voor de bedrijfsvoering open houden. Primair heeft hij geen bezwaren
tegen het ecologisch verbeteren van de oever, maar verkopen wil hij niet. In een beheersovereenkomst wil hij
vastleggen dat maatregelen ten behoeve van de bedrijfsvoering ten alle tijden het belangrijkste z i j n . Ook hij
w i l eerst overleggen met de Heijting Beheer B.V. en Van Dalen Beheer B.V.
De heer Kuiper verteld recent te hebben gepraat met de provincie voor het plaatsen van drie windmolens op
zijn terrein in de Huissensche Waarden.
Als aanbeveling geeft hij mee om ook eens naar de zuidelijke Huissensche Waarden te kijken. Hij heeft daar
ook gronden in de oeverstrook en daar is hij bereid medewerking te verlenen aan de inrichting van
natuurvriendelijke oevers.
VERVOLG AFSPRAAK:
RWS DON neemt contact op als zij iets zien in het plan de oever niet aan te kopen, maar w e l te verfraaien. Ons
lijkt het een mooie en goede mogelijkheid voor het realiseren van een groene corridor langs de oever van de
Nederrijn.
De heer J . van Maanen grondverwerver Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL)
BBL heeft een zeer actief aankoopbeleid in het uiterwaardengebied "de Gelderse Poort" . Tevens ligt Huissen
nabij het Landinrichtingsgebied "Over-Betuwe-oost". De heer van Maanen geeft tijdens het gesprek aan dat bij
de DLG niet bekend is met de concrete plannen van RWS. Aangezien de grondaankoper van BBL actief is in de

BESPREKINGSVERSLAGEN

Met alle eigenaren is een orienterend gesprek gevoerd over de bereidheid mee te werken aan de plannen van
RWS. Doel van deze gesprekken is om informatie te krijgen waarvoor ze de gronden gebruiken, wat de
toekomstplannen zijn en of ze eventueel bereidt zijn de grond aan RWS te verkopen, te ruilen e n / o f in gebruik
te geven aan RWS. Na dit gesprek kunnen vervolggesprekken gevoerd worden om nadere overeenkomsten af te
sluiten, maar deze worden samen met R. Vehof worden gevoerd, aangezien hier de orienterende fase wordt
verlaten en de aankoopfase wordt ingegaan.

MEINERSWIJK

De heer Meinardi Ballast Nedam
Ballast Nedam bezit perceel AHM AA 621 waarop in 2002 uitvoeringswerkzaamheden zijn gepland voor het
inrichten van natuurvriendelijke oevers. De heer Meinardi ziet w e l wat in de plannen van RWS, maar geeft aan
niet bereid te zijn om het stuk grond te verkopen. Hij heeft nog plannen m.b.t. " De Groene Rivier" en zolang
deze er z i j n , is hij niet bereidt tot verkoop over te gaan. De ligging van grond in dat mogelijk toekomstige
project geeft hem een versterkte positie wat betreft uitvoeringswerkzaamheden voor Ballast Nedam.
De heer Meinardi geeft aan w e l bereidt te zijn mee te werken aan de uitvoering van het NVO project. Dit houdt
in dat hij bereidt is het in gebruik gegeven stuk grond tot aan de NVO-lijn, vrij wil maken van in gebruikgave
aan de heer Dooper te Velp. Het gehele perceel heeft Ballast Nedam om niet voor elk jaar in gebruik gegeven
aan de heer Dooper en kan dus ieder jaar beeindigd worden.
VERVOLG AFSPRAAK :
RWS neemt t.z.t. contact op met de heer Meinardi om afspraken te maken over het toekomstige in
gebruikname door RWS voor het realiseren van het NVO-project Meinerswijk.
Mevrouw C.Paris De Gemeente Arnhem
Samen met R. Veehof is gesprokken met C. Paris, stadsecologe van de gemeente Arnhem over een ruiling van
bouwrijpe gronden in project de Bakenhof tegen verschillende gronden van de oeverstroken van de Nederrijn
o.a. in Meinerswijk. C. Paris heeft tijdens dat gesprek aangegeven dat zij w e l interesse had, maar dat ze het
zou doorspelen aan de grondaankoper van de gemeente. Doordat geen tijdige terugkoppeling plaatsvond, heeft
R. Veehof het gesprek met de grondaankoper van de gemeente Arnhem alleen gevoerd. De gemeente Arnhem
heeft aangegeven bereid te zijn medewerking te verlenen.
In een tweede gesprek is met de terreinbeheerder, J . Didderen en C. Paris gesproken over het toekomstige
beheer van Meinerswijk. Het voorstel is gemaakt door de RWS DON en hiermee hebben zij ingestemd. Wel
willen zij een officiele aanbieding dat zij het natuurtechnisch onderhoud mogen voeren.
De heer H.Bisschops Staatsbosbeheer
In een projectvergadering van ' de Bakenhof" is gesproken over een ruiling tussen Staatsbosbeheer en RWS.
RWS heeft voor Staatsbosbeheer 18 hectare natuurgrond in "De Bakenhof" en tevens mag Staatbosbeheer het
natuurtechnische beheer uitvoeren (hiervoor krijgen zij een vergoeding). RWS w i l daarvoor ruilen met diverse
gronden gelegen in de oeverstroken van de Rijn en de Waal. Hier betreft het ook een stuk grond gelegen in
Meinerswijk. Net als de ruiling tussen de gemeente Arnhem lijkt dit geen probleem.
Tijdens projectvergadering van Meinerswijk en Huissen blijkt echter dat boven het projectniveau afspraken
gemaakt zijn tussen de Hoofd Ingenieur Directeur (HID) van RWS en het regiohoofd van Staatsbosbeheer regio
Gelderland. De afspraak die gemaakt zou zijn dat Staatsbosbeheer haar oevers in eigendom mag houden. Dit
zou betekent dat op andermans grond gei'nvesteerd gaat worden voor NVO- projecten en dat de primaire
functie van de oever, waterstaatkundige taak, onder de functie van natuur of agrarisch gebruik komt.
Deze afspraak overstijgt het project Meinerswijk en Huissen, dit wordt verder besproken tussen de
hoofdgrondaankoop en de HID.
HUISSEN

De heer van Beek; De Dullertstichting
De Dullertstichting heeft als doel mensen in nood te helpen. De nood moet betrekking hebben op het
maatschappelijke, sociale vlak. Om te kunnen helpen gebruikt de stichting financiele middelen die voortkomen
uit pachtinkomsten. Zij heeft dus een belangrijke band met de pachters en de stichting z a l altijd haar best
doen om deze zo goed mogelijk te helpen. De heer van Beek heeft aangegeven dat hij bereid is mee te werken
aan de plannen van RWS, als hij voor het verschil van de grond gecompenseerd wordt. Deze grond moet wel in
de nabijheid liggen van de Huissensche Waarden. Her en der een perceel is voor de stichting niet
aanvaardbaar, aangezien in de meeste gevallen daar geen pachter belangstelling voor heeft.
VERVOLG AFSPRAAK:
RWS gaat zoeken naar vervangende grond in de nabijheid met ongeveer dezelfde gebruikswaarde.
De heer ing. P.K. Witte; Rentmeesterskantoor Witte
Rentmeester Witte behartigd de belangen van de familie van Nispen Tot Sevenaer

BIJLAGE Vl-B

Eigendomssituaties:
Meinerswijk:
-Staatsbosbeheer
-De staat
-De gemeente
-Ballast

Arnhem

Nedam

-Beleggingsmaatschappij
"De

Hoogkamp"

Huissen:
-De staat
-De

Dullertstichting

-Van Nispen tot Sevenaer,
-Beheersmaatschappij
-V.B.I. Huissen B.V.
-Heijting

beheer B. V.

-Betonmortelbedrijven
-Gemeente

Bemmel

M.J.C.

Van Dalen B.V.

BIJLAGE VI
Vl-a

GRONDVERWERVING

Eigenarenkaarten
-Meinerswijk
-Huissen

Vl-b

Eigendomssituaties:
Meinerswijk:
-Staatsbosbeheer
-De staat
-De gemeente
-Ballast

Arnhem

Nedam

-Beleggingsmaatschappij

"De

Hoogkamp"
Huissen:
-De
-De

staat
Dullertstichting

-Van Nispen tot Sevenaer,
-Beheersmaatschappij
-V.B.I. Huissen B.V.
-Heijting

beheer

B.V.

-Betonmortelbedhjven
-Gemeente
Vl-c

Bemmel

Besprekingsverslagen

M.J.C.

Van Dalen B.V.

Toetsing en levering digitale gegevens
De volgende zaken dienen te worden aangeleverd op diskette of C D - R O M :
•
Het definitieve eindrapport in W o r d 9 7 - f o r m a t
• ASII-bestanden van de boorbeschrijvingen

Tijdsplanning
Het onderzoek en de rapportages daarvan dienen als volgt te w o r d e n opgeleverd:
-

historisch onderzoek gereed week 22
veldonderzoek + rapport gereed week 2 8
definitieve rapport gereed week 3 0

T o e s t e m m i n g e n / o f mogelijkheid tot betreding van het terrein kan w o r d e n opgeschort
wanneer terreinbezoek niet mogelijk is in verband met M o n d en Klauwzeer of in geval
van hoogwater.
O v e r bovenstaande tijdsplanning w o r d t dan nader overlegd.
De conceptrapportage dient in 3-voud te w o r d e n geleverd. De definitieve rapportage
w o r d t in 1 0 - v o u d aangeleverd.

Informatie
Bijgaand treft u de volgende informatie aan:
bijlage 1: topkaart Meinerswijk te A r n h e m
bijlage 2: kaart deellocatie Meinerswijk I
bijlage 3: kaart deellocatie Meinerswijk III

De offerte dient u te richten aan de heer V a n Rheede ( A N R ) , (tei: 0 3 1 7 - 4 6 8 107)
Nudestraat 1 1 - 1 5 , Postbus 6 1 , 6 7 0 0 A B W a g e n i n g e n .
Een fax van deze offerte aan de heer H. V a n De Weijer ( A N S W - D O N te A r n h e m : 0 2 6 3 6 8 8 734)
Gerichte vragen kunnen tussentijds w o r d e n gesteld aan de heer J. V a n Erp of m e v r o u w
M . Beekhuis ( A N R te W a g e n i n g e n , tei: 0 3 1 7 - 4 6 8 104)

M e t vriendelijke groet,
DE STAATSSECRETARIS V A N VERKEER EN W A T E R S T A A T ,
namens deze,
DE H O O F D I N G E N I E U R - D I R E C T E U R ,
namens deze,

het hoofd van de dienstkring Rijn en Lek

ing. C . W . Uzer

6

De monstername dient te geschieden per te onderscheiden b o d e m l a a g met een
m a x i m u m van 0,5 m.
O p s l a g en transport van de grond(meng)monsters dient te voldoen aan de daarvoor
geldende richtlijnen en normen. De opgeslagen monsters w o r d e n minimaal 3 maanden
bewaard. De opdrachtnemer brengt de opdrachtgever tijdig op de hoogte van het
verstrijken van dit termijn. En geeft aan wat de kosten zijn voor verlenging. Vernietiging
van de monsters kan slechts geschieden na schriftelijke t o e s t e m m i n g van de
opdrachtgever.

Planning
Rapportages
De resultaten van het vooronderzoek en het veldonderzoek w o r d e n schriftelijk
gerapporteerd. De rapporten moeten minimaal het volgende bevatten.
Rapport vooronderzoek annex historisch onderzoek
•
Een b e s c h o u w i n g over de gebruikte werkwijze en de beschikbare gegevens;
•
Een beschrijving van de resultaten van het vooronderzoek;
•
Hypothese over de aan te treffen bodemkwaliteit;
•
Een gemotiveerd voorstel voor de opzet van het veldonderzoek en een voorstel van
de opzet van het chemisch analytisch laboratoriumonderzoek in relatie tot het
uitgevoerde vooronderzoek.
Eventueel:
Vervuilings (punt) bronnen;
Vuilstorten;
V e r w a c h t e verontreiniging;
Voorgeschiedenis;
Uitgegeven vergunningen;
Fotomateriaal.
Rapport veldonderzoek
•
De resultaten van het vooronderzoek en inclusief de o v e r e e n g e k o m e n opzet van het
veldonderzoek;
•
Een beschrijving van de uitgevoerde w e r k z a a m h e d e n , inclusief de gebruikte
technieken en apparatuur en de toegepaste n o r m e n ;
•
Invulling van w e r k z a a m h e d e n indien geen normen van kracht zijn;
•
Een motivatie voor eventuele afwijkingen van de onderzoeksopzet;
•
Een beschrijving van de resultaten van het veldonderzoek, inclusief overzicht van de
uitgevoerde boringen, de boorbeschrijvingen met zintuiglijke waarneembare
indicaties op verontreinigingen (conform N E N 5104), werkelijke R D - c o o r d i n a t e n ,
boordiepten ten opzichte van maaiveld c.q. w a t e r b o d e m en ten opzichte van N A P .
•
Een overzicht van de boorlocaties.
•
Een gemotiveerd voorstel voor chemisch analytisch laboratoriumonderzoek, de
resultaten van het chemisch analytisch laboratoriumonderzoek, inclusief de
samenstelling van de ter analyse aan te bieden grond(meng)monsters met diepten
van de (deel)monsters ten opzichte van N A P en w a t e r b o d e m c.q. maaiveld;
•

V e r w a c h t e kwaliteit / kwantiteit van de vrijkomende g r o n d .
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pontons. Uit overlevering en terreininspectie is bekend dat er op locatie allerlei vervuiling
aanwezig is zoals spoorrails en puin.
Geplande w e r k z a a m h e d e n :
O o k op deze deellocatie wordt ontgraven. Het perceel heeft een oppervlak van 1,4 ha.
en zal w o r d e n verlaagd tot een plasdras zone. De bestaande zetstenen wal en de asfalt
zomerkade w o r d e n in tact gelaten. A a n de westzijde zal een instroomdrempel (hoogte
8,5 m.+NAP) w o r d e n geconstrueerd. V a n a f deze instroomdrempel w o r d t dusdanig
ontgraven dat de nieuwe b o d e m h o o g t e 0,3 m. onder de hoogte van de instroom begint
en aan de oostzijde aansluit op het bestaande maaiveld. Het bestaande uitlaatwerk aan
de oostzijde van de locatie valt buiten het onderzoeksterrein.
De bovenste laag bestaat voornamelijk uit klei met een laagdikte van ongeveer 0,5 m.
daaronder bevindt zich een dik zandpakket. De bovenlaag zal waarschijnlijk veel matig
grof puin, metaal(delen) en dergelijke bevatten.
Het huidige maaiveld heeft een hoogte van gemiddeld 10,3 m + N A P . V a n a f de
instroomdrempel w o r d t een diepste strook ontgraven met een breedte van 10 meter en
een lengte van 2 8 0 m. tot een gemiddeld niveau van 8,2 m + N A P . A a n alle zijden van de
strook loopt het talud naar de bestaande hoogten van de z o m e r k a d e c.q. zetstenen w a l .
De breedte tussen de kades is ca. 5 0 meter. De gemiddelde ontgravingsdiepte is 1,1 m.
Voorgesteld w o r d t o m met een raster te werken waarmee de boringen w o r d e n verdeeld
over de deellocatie. Alle boringen dienen te w o r d e n doorgezet tot 0,5 m. o n d e r de
nieuwe hoogte van de (water)bodem. De gemiddelde boordiepte komt daarmee op
1,60 m-mv, dit is een niveau van 8,7 m . + N A P .

Planning
Algemeen:
Betreding terreinen;
T o e s t e m m i n g v o o r betreding van de terreinen voor de uitvoering van het veldonderzoek
w o r d t d o o r de opdrachtgever geregeld op basis van de planning van de opdrachtnemer.
T o e s t e m m i n g e n / o f mogelijkheid tot betreding van het termijn kan w o r d e n opgeschort
wanneer terreinbezoek niet mogelijk is in verband met M o n d en K l a u w z e e r of in geval
van hoogwater.
Gegevensverwerking:
De resultaten van het veldonderzoek en een voorstel v o o r de opzet van het chemisch analytisch laboratoriumonderzoek w o r d e n schriftelijk gerapporteerd.

Eisen aan het veldonderzoek:
Het veldonderzoek dient te worden uitgevoerd c o n f o r m de daarvoor geldende normen
en richtlijnen, inclusief die betreffende het Bouwstoffenbesluit.
De boorlocaties dienen vastgelegd te w o r d e n in R D - c o o r d i n a t e n middels G P S met een
nauwkeurigheid van minimaal 2 m . Bovendien dienen de boringen te w o r d e n g e k o p p e l d
aan de N A P - h o o g t e met een nauwkeurigheid van 0 , 0 5 - 0 , 1 0 m.
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Meinerswijk I:
Historie:
Dit deel van Meinerswijk is een zeer o u d gebied met hoge historische (defensie, cultuur,
natuur) w a a r d e n . In deze deellocatie ligt een korte Strang die dateert van v o o r 1 9 0 0 . De
Strang ligt in het oude stroomgebied van de Nederrijn. Uit overlevering is bekend dat er
een oude vuilstort in het gebied / nabijheid a a n w e z i g is. O m de locatie heen bevinden
zich oude nederzettingen van o.a. de R o m e i n e n .
Geplande maatregelen:
Rijkswaterstaat is voornemens de bestaande Strang (zie tekening in bijlage 2) d o o r te
trekken richting steenfabriek " D e Galentijnse W a a r d " . De bestaande kribvakken en
kribben zuilen in tact worden gelaten. De daarop volgende oeverstrook van 5 0 meter,
de Natuurvriendelijke Oeverlijn ( N V O - l i j n , zie topkaart Meinerswijk in bijlage 1), w o r d t
eveneens g e h a n d h a a f d . Ter hoogte hiervan zal de nieuwe Strang (20 meter breed)
w o r d e n aangelegd met een gemiddelde b o d e m l i g g i n g op 8,5 m + N A P . V a n u i t het
diepste punt van de Strang wordt een talud van 1 : 8 / 1 : 1 2 gecreeerd naar het bestaande
maaiveld. De totale breedte komt hiermee op 85 meter vanaf de waterkant van de
Nederrijn. In lengterichting sluit de Strang aan de westzijde aan op de w a t e r b o d e m van
de bestaande Strang (ca. 6,75 m + N A P ) , aan de oostzijde sluit de b o d e m aan op
bestaand maaiveld.
De bovenste laag van de b o d e m is hoofdzakelijk o p g e b o u w d uit klei met een dikte van
ongeveer 0,5 m. De onderliggende laag bestaat uit een zandpakket. Ten noordoosten
van de bestaande Strang bevindt zich tegen de Nederrijn een zandrug.
Het areaal w a a r o p maatregelen zijn gepland heeft een oppervlak van 4,5 ha. De diepte
van ontgraving loopt op tot 3,85 m. De huidige hoogte van het bestaande maaiveld
varieert van 9,3 m + N A P tot 10,4 m + N A P . Er w o r d t ontgraven tot een niveau van
maximaal 6,75 m + N A P .
Voorgesteld w o r d t o m met een raster te werken w a a r m e e de boringen w o r d e n verdeeld
over de onderzoekslocatie. Alle boringen dienen te w o r d e n doorgezet tot 0,5 m. o n d e r
de nieuwe hoogte van de (water)bodem. De g e m i d d e l d e boordiepte komt daarmee o p
1,75 m-mv. De boringen waarin mogelijk resten van de oude vuilstort w o r d e n
aangetroffen w o r d e n doorgezet tot de w a a r n e e m b a r e onderkant van de vuilstort.

Meinerswijk II:
In dit deel van Meinerswijk zijn geen maatregelen v o o r g e n o m e n .

Meinerswijk III:
Historie:
Deze deellocatie ligt tussen een oude defensiedijk (zomerkade van asfalt) en een
zetstenen wal aan de Nederrijn. De locatie is vroeger in de 2 W O waarschijnlijk
gebruikt in het kader van de Ussellinie. De locatie is ook gelegen tegenover een o u d
haventje aan de noordzijde van de rivier; deze b o o d vroeger plaats aan de drijvende
d e
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Vooronderzoek annex historisch onderzoek
Het vooronderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de verwachte fysische en
chemische kwaliteit van de (water)bodem. Het vooronderzoek bestaat uit:
•
Het verzamelen van informatie (o.a. historisch); foto's, kaartmateriaal, vroegere
•
•
•

gebruiksfuncties (oude) vergunningen etc.;
Een terreininspectie;
O p z e t vervolgonderzoek;
Rapportage.

V o o r details van de inhoud van het vooronderzoek w o r d t verwezen naar de
z o g e n a a m d e "tussenrichtlijn", indien niet beschikbaar is deze verkrijgbaar bij
bovenstaand contactpersoon.
De resultaten van het vooronderzoek en het voorstel van de opzet van het
veldonderzoek w o r d t aan de opdrachtgever schriftelijk gerapporteerd.

Veldonderzoek
Het veldonderzoek heeft als doel de in het vooronderzoek opgestelde hypothesen te
toetsen.
In het plangebied zijn verschillende deellocaties (zie bijlage 1 en 2) te onderscheiden
waar maatregelen w o r d e n getroffen ten behoeve van natuurbouw c.q. ontwikkeling.
O p deze deellocaties w o r d e n maatregelen getroffen die het huidige maaiveld v e r h o g e n ,
verlagen dan wel de b o d e m o p b o u w doen veranderen en w a a r dus b o d e m o n d e r z o e k
moet w o r d e n g e d a a n . Hiernavolgend is aangegeven o m welk gebied en welke
deellocaties het gaat.
N a afronding van het vooronderzoek, waarin onder andere een voorstel veldonderzoek
in zit, w o r d t een definitief onderzoeksplan geformuleerd.
Meinerswijk:
Ligging
Meinerswijk is een ruim 2 0 0 hectare grote uiterwaard gelegen ten zuiden van de stad
A r n h e m aan de zuidoever van de Nederrijn. Het gebied w o r d t ingeklemd d o o r de
Nelson M a n d e l a b r u g en de spoorbrug A r n h e m - Nijmegen. Het gebied is gelegen ter
hoogte van k m r . 8 8 4 . 7 1 5 t / m 8 8 7 . 6 6 5 . Meinerswijk I is in e i g e n d o m van
Staatsbosbeheer, die het in erfpacht hebben uitgegeven aan de gemeente A r n h e m , die
tevens het beheer onder hun hoede hebben. Meinerswijk III is deels in eigendom van de
gemeente A r n h e m en deels in eigendom van de Staat. Het beheer w o r d t gevoerd d o o r
gemeente A r n h e m . De kribben en kribvakken zijn in eigendom en beheer bij
Rijkswaterstaat.
O n t w i k k e l i n g en Historie
Tot het begin van de jaren negentig was Meinerswijk een " d o o r s n e e " uiterwaard in het
midden van A r n h e m . A a n het eind van de jaren tachtig is tijdens het o n t g r o n d e n van de
uiterwaard rekening gehouden met de toekomstige natuurontwikkeling. N a de
ontgrondingen is de gebruiksfunctie van de gronden veranderd in natuur. A a n het begin
van de jaren negentig is begonnen met het begrazen middels enkele koniksspaarden en
gallowayrunderen. D o o r jaarrond begrazing zijn de m o n o t o n e graslanden o m g e v o r m d
tot bloemrijke ruigten. Tevens zijn vele kilometers prikkeldraad verwijderd en zijn de
overgangen tussen land en water en tussen bos en grasland minder scherp g e w o r d e n .
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ConceptBrief

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Directie Oost Nederland

Aan

Haskoning Ingenieurs en
Architectenbureau
T.a.v. ing. D. van Det
Barbarossastraat 35
6 5 2 2 DK Nijmegen

Contactpersoon

Doorkiesnummer

Dhr. H. van Rheede

0317-468 107

Datum

Bijlage(n)

23 april 2001
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Ons kenmerk

Uw kenmerk

Onderwerp

Datum verzending

offerte aan vraag orienterend N V O
b o d e m o n d e r z o e k Meinerswijk te A r n h e m

Geachte h e e r / m e v r o u w ,
Graag o n t v a n g ik van u binnen 5 dagen na dagtekening vrijblijvend een offerte voor het
verrichten van onderstaand orienterend b o d e m o n d e r z o e k op de locatie Meinerswijk te
A r n h e m (zie locatie tekening in bijlage 1).

Doel en werkwijze
Het doel van het b o d e m o n d e r z o e k is inzicht te krijgen in de milieuhygienische kwaliteit
van de b o d e m . Het betreft daarbij verkrijgen van inzicht in:
•
De milieuhygienische kwaliteit van het vrijkomende materiaal;
•
De milieuhygienische kwaliteit van de toekomstige (water)bodem, (na uitvoering van
het werk);
Ten aanzien van de v o o r g e n o m e n project-uitvoering is het mogelijk o m :
•
De v o o r g e n o m e n activiteiten aan de W e t Verontreiniging O p p e r v l a k t e w a t e r e n en de
W e t Bodembescherming (inclusief het Bouwstoffenbesluit) te toetsen;
•
Inzicht te krijgen in de benodigde vergunningen en m e l d i n g e n ;
•
Inzicht te krijgen in de hergebruiksmogelijkheden van het vrijkomende materiaal;
•
Inzicht te krijgen in de kosten voor de afvoer van het vrijkomende, niet vermarktbare
materiaal;
Het milieukundig onderzoek wordt gestart met een (historisch)vooronderzoek. N a
acceptatie hiervan d o o r de opdrachtgever w o r d t veldonderzoek opgezet en uitgevoerd.
V o o r de uitwerking van de werkwijze w o r d t verwezen naar de v o l g e n d e paragrafen.

Dienstkring Rijn en Lek

Telefoon (0317) 46 81 11

Postbus 61, 6700 AB Wageningen

Telefax (0317) 42 40 70

Nudestraat11-15

Bereikbaar met busiijn 8 3 , 84 of 8 5 van NS station Ede W a g e n i n g e n richting W a g e n i n g e n en dan met buslijn 5 0 , 80 of 81 naar haite Hof

BIJLAGE V

BODEMONDERZOEK

Bijlage V:
Offerte orienterend NVO
Meinerswijk te Arnhem

bodemonderzoek
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BIJLAGE

IV-L

Schema's 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4:
Procedures besluitvorming
beroep".

en bezwaar

en

Schema 2.1.1: aanvullende info
Algemene toelichting pachrvrij maken van gronden
- Een pachtovereenkomst wordt schriftelijk aangegaan, gewijzigd en beeindigd.
- De pachtovereenkomst duurt in beginsel 12 jaar voor hoeven en 6 jaar voor los land. De overeenkomst wordt in beginsel
steeds van rechtswege (automatisch) veriengd.
- Bij het einde van de pacht moet de verpachter aan de pachter een billijke vergoeding geven voor aangebrachte verbeteringen.
- De Pachtwet onderscheidt Grondkamers en Pachtkamers. Elke provincie kent een Grondkamer, die toezicht houdt op het
pachtverkeer. Pachtkamers zijn belast met rechtspraak in pachtzaken.
- Beeindiging van de pachtovereenkomst is ook mogelijk voor een gedeelte van de verpachte grond.
- De pachtovereenkomst is eenvoudiger te ontbinden als de nieuwe niet-landbouwbestemming van de uit de pacht te halen
grond in overeenstemming is met het algemeen belang. Hieraan is voldaan als de nieuwe bestemming in overeenstemming is
met een goedgekeurd bestemmingsplan (vergelijk: art. 5 lid 5, 40, 51 lid 1 Pachtwet).
- Art. 70 a t/m e Pachtwet bevat een speciale regeling voor verpachtingen binnen natuurreservaten die voorziet in een
vergoeding als tegenprestatie voor een aantal verplichtingen. De hoogte van deze vergoeding staat in geen verhouding tot die
in de Relatienotagebieden.
- Krachtens art. 58 Pachtwet zijn allerlei bepalingen van deze wet niet van toepassing op pachtovereenkomsten betreffende los
land, niet groter dan 1 ha., men denke aan het vereiste van geschrift, goedkeuring en bepaalde duur.

Toelichting optie I
ad d. Het verzoek tot goedkeuring geschiedt bij akte of notarieel afschrift. De Grondkamer kan naar aanleiding van dit verzoek
een onderzoek gelasten (art. 88, 93 Pachtwet).
ad e. Grondkamer geeft onder andere geen goedkeuring als (art. 5 Pachtwet):
- algemene belangen van de landbouw geschaad worden; dit geldt echter weer niet, als B & W verklaren dat de betreffende
grond is opgenomen in een goedgekeurd bestemmingsplan en daarin een niet-landbouwbestemming heeft gekregen.
- de beeindigingsovereenkomst bepalingen bevat die in strijd zijn met de Pachtwet.

Toelichting optie II
ad d/f. Als de pachtovereenkomst (gedeeltelijk) ontbonden wordt, moet de verpachter de pachter schadeloos stellen over de tijd,
dat de pachter bij niet-ontbinding nog op het gepachte had kunnen blijven (art. 51 en 52 Pachtwet).
ad e. Beroep bij het Gerechtshof is alleen mogelijk, als de vordering meer dan f 2500,- bedraagt (art. 132 Pachtwet).
Toelichting optie III
»
ad c. De Pachtkamer wijst het verzoek af, als de verpachter het verpachte wil bestemmen voor niet-landbouw doeleinden en de
nieuwe niet-landbouwbestemming in overeenstemming is met het algemeen belang. Hieraan is voldaan als de nieuwe
bestemming in overeenstemming is met een goedgekeurd bestemmingsplan (art. 40 Pachtwet).
Toelichting optie IV
Rijk, provincies, gemeenten, publiekrechtelijke lichamen in de zin van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waterschappen,
veen'schappen en veenpolders kunnen de Grondkamer verzoeken bij verpachting van grond met een niet-landbouwbestemming
goed te keuren dat in de pachtovereenkomst wordt opgenomen dat: a. geen verlenging plaatsvindt als aan de pachter is
meegedeeld dat de verlenging met de niet-landbouwbestemming onverenigbaar is (pachter geen recht op schadeloosstelling) ; b.
dat de pachter niet aan de Grondkamer machtiging kan vragen om de bestemming, inrichting of gedaante van het verpachte te
veranderen; c. dat de pachtovereenkomst door de verpachter altijd kan worden beeindigd, als de bestemming dit naar zijn
oordeel noodzakelijk maakt (pachter recht op schadeloosstelling). (art. 62 en 64 Pachtwet)

Relevante (wettelijke) regelingen:
- Pachtwet

Relatie met schema's:
- schema 1.1 (toetsen project/activiteit aan bestemmingsplan)
- schema 2.2 (verwerven van gronden/terreinen)
- schema 2.3.2 (ongedaan maken van jachtrecht)

Literatuur:
- Compendium Ned. Vermogensrecht, Deventer 1996, p.
402-404
- Asser 3, Zakenrecht deel II, Deventer 1996

Schema 2.1.1: pachtvrij maken gronden
optie II

a. o n v r i j w i l l i g e b e e i ii d i g i n g o p
a. v r i j w i l l i g e b e e i n d i g i n g

(afkopen)

v o r d e r i n g v a n h e t Ft i j k
>f

V

b. instellen vordering tot ontbinding bij Pachtkamer
van het Kantongerecht

b. overleg met pachter

>f

c. akkoord tussen beide partijen: schriftelijke
overeenkomst tot beeindiging

c. behandeling van de vordering bij deze Pachtkamer

1

>f
M

d. overeenkomst binnen 2 maanden ter goedkeuring
zenden aan de Grondkamer

%
1

d. vonnis van de Pachtkame r (na 0,5 - 1,5 jaar)

•

1

•••••••••I
>f

v

ep worden ingesteld bij de
e. binnen 1 maand kan bero
Pachtkamer van het Gerechtshof te Arnhem

e. Grondkamer geeft goedkeuring (= beschikking),
tenzij:... art. 5 Pachtwet (zie toelichting)

1

>f
f. tegen deze beschikking staat voor partijen en
belanghebbenden binnen 1 maand beroep open bij de
Centrale Grondkamer (Arnhem)

f. uitspraak van deze Pachtkamer (na ca. 1 - 1,5 jaar)

B

optie HI

a.

doorbreken

opnemen bedingen in pachtovereen-

automatische

komst

verlenging door het R i j k

-ad

b. bij deurwaardersexploot af bij aangetekende brief,
tussen 3 en 1 jaar voor einde v.d. pachtovereenkomst
>f

c. pachter kan Pachtkamer iferzoeken de
pachtovereenkomst toch te verlengen
>f

d. indien de pachtovereenkomst niet wordt verlengd,
heeft de pachter recht op schadeloosstelling

|
|

Grondkamer verzoeken tot goedkeuring van het
opnemen van een of meer van de volgende bedingen in
de pachtovereenkomst:
a. geen verlenging als aan de pachter is meegedeeld dat
verlenging onverenigbaar is met niet-landbouwbestemming;
b. pachter kan geen machtiging vragen aan de Grondkamer om bestemming, inrichting of gedaante van het
verpachte te veranderen;
c. pachtovereenkomst kan altijd worden beeindigd
door verpachter als de bestemming dit naar zijn
oordeel noodzakelijk maakt

BIJLAGE IV-K

Schema
"Pachtvrij

2.1.1:
maken gronden"

en

toelichting.

Schema 2.11: aanvullende info
Algemene toelichting procedure verleggen kabels en leidingen
Het komt geregeld voor dat er kabels en/of leidingen in het in te richten gebied liggen. Te denken valt aan PTT-kabels,
gasleidingen en geheime defensieleidingen. Het is uiteraard van belang dat de lokalisering van de kabels en leidingen reeds in
de planfase van het project plaatsvindt, bijvoorbeeld tegelijkertijd met het historisch bodemonderzoek. Als het project niet
zodanig uitgevoerd kan worden, dat kabels en leidingen ongemoeid kunnen blijven, zal RWS in contact moeten treden metde
eigenaar van de kabel of leiding, teneinde verlegging ervan te bewerkstelligen. Dit is vaak een moeizaam en kostbaar proces.
Minimaal 3 dagen tot maximaal 10 dagen voor aanvang van de werkzaamheden moet een zgn. KLIC-melding gedaan worden
bij het Kabel en Leiding Informatie Centrum (KLIC) Oost in Kampenr 038-3327090. Het K L I C fungeert als intermediair tussen
opdrachtgever, uitvoerder en kabel/leidingbeheerder. De melding kan schriftelijk, maar het K L I C prefeert een telefonische
melding. Het K L I C stuurt de melding vervolgens naar de kabel- of leidingeigenaar. Indien na het vooroverleg met de kabel- o f
leidingeigenaar nog wijzigingen hebben plaatsgevonden, kan de eigenaar dit laten weten aan R W S .
Mogelijk is een aanlegvergunning vereist voor de benodigde grondwerkzaamheden. Indien het verleggen door de eigenaar van
de kabel of leiding geschiedt, zal deze uiteraard de aanlegvergunning moeten aanvragen. Check dit bij de gemeente.
Indien de te verleggen kabels/leidingen zich bevinden in een door de waterschapskeur beschermde zone op of bij de
waterkering, kan een keurontheffing vereist zijn; bevoegd gezag hiervoor is het bestuur van het waterschap. De procedure van
titel 4.1 Awb is van toepassing. Wanneer de kabels of leidingen zich in verontreinigde waterbodem bevinden dan is bij de
werkzaamheden tot verlegging de Wbb van toepassing. De werkzaamheden moeten in beginsel worden gemeld bij de Minister
van V & W . Procedure: afd. 3.4 Awb.
Indien het een PTT-leiding betreft, kan contact worden opgenomen met de landelijke juridische dienst van PTT-Telecom, (0334692230). De Vereniging van Leidingeigenaren in Nederland behartigt de belangen van de leidingeigenaren (050-521 30 73).
Kostenvcrdeling
Als de eigenaar van de kabel of leiding akkoord gaat met de verlegging, zal hij alle daarmee gepaard gaande kosten op R W S
willen verhalen. De kosten betreffen niet alleen het eigenlijke verleggen van de kabels en leidingen, maar ook bijvoorbeeld het
aanvragen van de benodigde vergunningen en het afstoten van eventuele zakelijke rechten die verkregen zijn van de eigenaar
van de grond. De kostenverdeling tussen R W S en kabel-of leidingeigenaar blijkt vaak een punt van discussie.
Met name het verleggen van de glasvezel-PTT-leidingen is bijzonder kostbaar. Het verleggen van PTT-Ieidingen valt onder de
Wet op de telecommunicatievoorzieningen (WTCV). Artikel 37 van deze wet bepaalt dat de concessiehouder (PIT) verplicht is
op eigen kosten tot verplaatsing van kabels over te gaan, als de verplaatsing nodig is voor de uitvoering van werken door of
vanwege degene op wie een gedoogplicht rust. In andere gevallen moet de partij die om verlegging verzoekt, de kosten aan de
concessiehouder (PTT) vergoeden. Er bestaat echter een meningsverschil tussen de PTT en R W S over het begrip "gedoogplichtige". R W S beschouwt zichzelf doorgaans als gedoogplichtige, ook als R W S geen eigenaar van de grond is waarop de
werkzaamheden plaatsvinden. De PTT beschouwt echter alleen eigenaren gedoogplichtig in de zin van de W T C V . Dit punt van
discussie is door PTT en R W S aan de rechter voorgelegd. De uitspraak zal nog enige tijd op zich laten wachten.
Nadeelcompensatieregeling voor het verleggen van kabels en leidingen in Rijkswaterstaatswerken 1991
Voor het verleggen van kabels en leidingen is een aparte schadevergoedingsregeling in het Ieven geroepen: de
Nadeelcompensatieregeling voor het verleggen van kabels en leidingen in Rijkswaterstaatwerken 1991. Op grond van deze
regeling kent de Minister van V & W aan de belanghebbende die schade lijdt, of zal lijden, als gevolg van de intrekking,
opzegging of wijziging van een vergunning op grond van Rivierenwet en Wet beheer rijkswaterstaatswerken schadevergoeding
toe.
Let op: er bestaat geen recht op schadevergoeding
heeft dus een algemeen

aanvullende

werking

voor zover de vergoeding

(vergelijk

de Regeling

Relevante (wettelijke) regelingen:
- Nadeelcompensatieregeling voor het verleggen van kabels
en leidingen in Rijkswaterstaatswerken 1991
- Wet op de telecommunicatievoorzieningen
- art. 6:162, en art. 6:171 Burgerlijk Wetboek
- Aanbevelingen tot het voorkomen van schade aan ondergrondse leidingen ( A V S L 1985)
- Algemene wet bestuursrecht (i.g.v. keurontheffing)
- Wet op de Ruimtelijke Ordening
- Waterschapskeur
- Wet bodembescherming
Relatie met schema's:
- schema 1.1 (toetsen project/activiteit aan bestemmingsplan)
- schema 2.5 (afgraven van grond/ontgronding)
- schema 2.13.3 (verplaatsen verontr. grond/bagg.sp.)

anderszins

nadeelcompensatie

voldoende

is verzekerd;

de

regeling

RWS). Zie ook schema 2.19.1.

Literaruur:
- P. Dahm, "Schade aan leidingen", Bouwrecht, maart
1994.

- schema 2.19.2 (civielr. aansprakelijkheidsrisico's RWS)
- schema 2.19.1 (administr. aansprakelijkheidsrisico's RWS)
- bijlage 1.3, 1.4 (afd. 3.4, tit. 4.1 Awb)

Schema 2.11: verleggen van kabels en leidingen

1
verleggen van kabels en leidingen
1
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>f
zoek contact met de eigenaar v a n de kabel

I

o f leiding en verzoek hem o m de kabel o f

1

leiding te verleggen

|
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indien de waterbodem verontreinigd is, is in principe
voor verlegging een Wbb-melding vereist (zie
schema 2.5)

>1
R W S moet er rekening mee houden dat er

I

met name discussie zz il ontstaan over de

mogelijk is een keurontheffing vereist; check bij het
waterschap

1
I

kostenverdeling

>1

mogelijk is een aanlegvergunning vereist; check bij
de gemeente

als er overeenstemrniilg is bereikt over
verlegging en kostenv erdeling, kan tot

1

verlegging worden ov ergegaan
—

—

—

—

de voor de kabel/leiding verleende vergunningen
zuilen gewijzigd moeten worden

—
>f

m i n i m a a l 3 tot m a x i m a a l 10 dagen voor
aanvang van de werkzaamheden moet een
K L I C - m e l d i n g worden gedaan

>het K L I C geeft de melding door aan de eigenaar v.d.
1 ~>i kabel/leiding; als de ligging v.d. kabel/leiding sinds het
vooroverleg gewijzigd is, kan de eigenaar dit nog voor
aanvang aan R W S melden

>
let op: i n het algemeen geldt, dat als R W S
o f een (onder)aannemer bij de uitvoering

zie:

van (graafjwerkzaamheden schade

- schema 2.19.1

toebrengt aan kabels/leidingen, R W S

- A V S L (Aanbevelingen ter V o o r -

aansprakelijk kan worden gesteld uit

koming v. Schade aan Leidingen)

hoofde van onrechtmatige daad (art. 6:162
en 6:171 Burgerlijk Wetboek)

BIJLAGE IV-J

Schema 2.11:
"Verleggen van kabels en
toelichting.

leidingen"

Schema 2.7: verwijderen/afbreken van
gebouw(en)/inrichtingen
monumentaal gebouw

••^\

check dit bij de gemeente

§jS"'*"
saras mm

is er een aanlegvergunning vereist?

indien de sloop

3

waterschapskeur

9

schermde
nogelijk

is een keurontheffing

nodig;

check bij het

waterschap

zone op of

kan een

s

keuronthef-

bestuur

gezag:
van het

waterschap
procedure

fi&t»ttfca4&t&&« rasas li&artararifoBff

vraag vergunning aan bij B & W
om gebouw af te breken

vraag vergunning aan bij B & W
of GS om gebouw af te breken

terinzagelegging + afschrift a.d.
directeur v.d. Rijksdienst voor
Monumentenzorg en, indien
gebouw buiten de bebouwde
kom ligt, aan G S

terinzagelegging

tit. 4.1 AwbW

vraag sloopvergunning aan bij
B&W

>t

mogelijkheid or n bezwaar in te
dienen, gedurende max. 14 dgn.

I
§

mogelijkheid om bezwaar in te
dienen, gedurende max. 14 dgn.

>t

de M i n . van OCenW en GS
geven advies, binnen 3 mnd. na
de datum v. verzending v.h.
afschrift

provinciale of gemeentelijke
commissie geeft advies, binnen
2 mnd. na afloop bezwarentermijn
sass*uMiesamm\

B & W beslissen uiterlijk binnen
6 mnd. na datum v.d. indiening
van de aanvraag (uitstel
.mogelijk voor max 6 mnd.)

B & W of GS beslissen binnen 4
mnd. na indienen aanvraag
(uitstel voor max. 2 mnd.)

•
r|

vereist zijn ;

bevoegd

monument o.g.v. een prov. of
gem. monumentenverordening

monument o.g.v. de
Monumentenwet

be-

bij de waterkering.
fing

of

plaats'^

vindt in een door de

B & W beslissen binnen 13 wicn.
na ontvangst v.d. aanvraag
(uitstel voor max. 13 wkn.)
usodsuufliti

Conclusie: afhankelijk van het type gebouw en toepasselijke regelgeving, moet rekening gehouden worden met een termijn tussen
aanvraag/aanvragen en vergunningverlening van 3 tot 12 maanden. Als er tegen de vergunning o.g.v. Monumentenwet/monumentenverordening beroep wordt ingesteld, heeft dat schorsende werking: het van kracht worden v.d. vergunning wordt daardoor opgeschort

N B I: Indien een mobiele puinbreekinstallatie wordt ingezet, is een vergunning o.g.v. de provinciale milieuverordening ( P M V ) vereist.
N B 2: Op de verwijdering van het bouw- en sloopafval zijn de meldings- en registratieverplichtingen van de P M V van toepassing. Ook
geldt een scheidingsplicht voor bouw- en sloopafval. Zie schema 2.13.1.

Schema 2.7: aanvullende info
Algemene toelichting sloop van een gebouw
Artikel 8, lid 2, sub d, Woningwet verplicht de gemeenteraad in de bouwverordening voorschriften op te nemen met betrekking
tot het slopen, waaronder begrepen selectief slopen. Onder dit laatste wordt verstaan het op een zo milieuvriendelijk mogelijke
manier uitvoeren van de sloopwerkzaamheden en verwerken van het sloopafval. Naast dit milieubelang is ook het
veiligheidsbelang het uitgangspunt voor de sloopvoorschriften.
Voor het slopen is op grond van de model-bouwverordening van de V N G een sloopvergunning vereist.
De sloopvergunning wordt aangehouden als er
a. een monumentenvergunning ontbreekt (zo benodigd): de monumentenvergunning wordt besproken in het volgende
tekstkader (sloop van een monumentaal gebouw);
b. een vergunning o.g.v. een leefmilieuverordening ontbreekt (zo benodigd): een leefmilieuverordening is alleen van
toepassing op de bebouwde kom en derhalve niet relevant voor de sloop van een gebouw in een uiterwaarde;
c. als een aanlegvergunning ontbreekt (zo benodigd): voor het slopen van een gebouw kan een aanlegvergunning op grond van
het bestemmingsplan vereist zijn. Veelal gaat het hier om beschermde stads- en doipsgezichten en monumenten. De
procedure tot verkrijging van een aanlegvergunning is beschreven in schema 1.1.
Als deze weigeringsgronden zich niet voordoen, moeten Burgemeester en Wethouders de vergunning verlenen.
c

Toelichting sloop van een monumentaal gebouw
De Monumentenwet beoogt het behoud van monumenten van bouwkunst en archeologie. Daartoe kunnen op grond van de wet
monumenten door aanwijzing een beschermde status krijgen. Het kan daarbij gaan om zowel afzonderlijke monumenten als ook
om monumentale stads- en dorpsgezichten. De bescherming tegen sloop krijgt voor de afzonderlijke monumenten gestalte in de
vorm van een vergunningstelsel en voor de stads- en dorpsgezichten in de vorm van vaststelling van bestemmingsplannen die
speciale regelingen bevatten voor het monumentenbehoud. De gemeenten en provincies kunnen voor het behoud van
monumenten eigen verordeningen opstellen en hebben dat ook op grote schaal gedaan.
Let op: naast de vergunning voor het afbreken van het monumentale gebouw moet ook altijd een sloopvergunning op grond van
de gemeentelijke bouwverordening aangevraagd worden. Indien het bestemmingsplan dit bepaalt, is ook een aanlegvergunning
nodig. Tot slot kan een keurontheffing van het waterschap vereist zijn (procedure: titel 4.1 Awb).
Bevoegd gezag: de hoofdregel is dat voor de sloop van een monumentaal gebouw B & W bevoegd gezag zijn. De Minister van
OCenW is echter bevoegd gezag voor monumenten die buiten het grondgebied v.e. gemeente liggen, voor archeologische
monumenten of voor monumenten die in gebruik zijn bij het Ministerie van Defensie.
Artikel 16 Monumentenwet bevat een regeling voor de totstandkoming van de beschikking op de aanvraag om een vergunning.
De beslissingstermijn kan maximaal een jaar bedragen. Als B & W zich niet aan de termijn houden, dan wordt de vergunning
geacht te zijn verleend.
Toelichting aanvraag van een sloopvergunning
De procedure tot verkrijging van een sloopvergunning is over het algemeen eenvoudig en (zeer) kort.
Tegen de verlening of de weigering van een sloopvergunning staat de standaardvoorziening open (bezwaar bij gemeenteraad,
beroep bij Rechtbank, hoger beroep bij Afd. bestuursrechtspraak van de Raad van State).
Voor de vergunningaanvraag zijn de volgende gegevens benodigd:
naam en adres van de vergunningaanvrager, naam en adres van een eventuele gemachtigde, naam en adres van sloper,
kadastrale gegevens van het perceel waarop het gebouw staat en huisnummer van het gebouw, functie van het gebouw, en een
beschrijving van de wijze waarop het slopen zal plaatsvinden (sloopplan). Als te verwachten valt dat het gebouw chemisch
verontreinigd is, moet de vermoedelijke verontreiniging onderzocht worden en moet het rapport van het onderzoek bij de
aanvraag worden gevoegd. Tot slot is een sloopveiligheidsplan benodigd. De aanvraag en de daarbij behorende stukken moeten
in het Nederlands worden opgesteld en in viervoud worden ingediend.

Relevante (wettelijke) regelingen:
- Gemeentelijke bouwverordening
-

Woningwet
Monumentenwet
Prov./gemeentelijke monumentenverordening
P M V Gelderland (vergunning mobiele puinbreekinstallatie)
Waterschapskeur
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Algemene wet bestuursrecht

Relatie met schema's:
- schema 1.1 (toetsen project/activiteit aan het bestemmingsplan)
- schema 2.13.1 (verwijderen van bouw- en sloopafval)

Literatuur/jurisprudentie:
- J . Struiksma, "Het systeem van het ruimtelijke
ordeningsrecht", par. 3.10,4.11, 6.3.8,9.6.

- schema 2.12.1 (archeologische vondsten)
- bijlage 1.4 (tit. 4.1 Awb, voor keurontheffing)

BIJLAGE IV-I

Schema 2.7:
" Verwijderen I af breken van sebouw(en)
inrichtingen" en toelichting.

I

Schema 1.1: aanvullende info II
Vrijstelling van voorschriften (procedure: artt. 15, 17, 18-19a WRO)
Voorzover nodig worden in het bestemmingsplan voorschriften gegeven over het gebruik van de grond (inclusief grondwater)
en van de opstallen. Deze voorschriften mogen alleen om dringende redenen een beperking van het meest doelmatige gebruik
inhouden. Als de bestemming in het bestemmingsplan (of een voorbereidingsbesluit) de te verrichten activiteiten niet toestaat,
moet ofwel het bestemmingsplan worden gewijzigd, dan wel moet om vrijstelling worden verzocht. Een en ander volgens de
regels, die daarvoor in het bestemmingsplan zijn opgenomen.
Een vrijstelling kan worden verleend voor activiteiten die passen binnen de toekomstige bestemming van het gebied, waarop het
voorbereidingsbesluit/ontwerp-bestemmingsplan van toepassing is, mits voorafgaande aan de toekenning van de vrijstelling
Gedeputeerde Staten een verklaring van geen bezwaar hebben gegeven (art. 19 WRO).
Voorwaarden verstrekken Verklaring van geen bezwaar door GS;
- er zijn bovengemeentelijke belangen in het geding (b.v. blijkend uit: streekplan);
- de bouw- of aanlegactiviteit past in het toekomstige bestemmingsplan c.q. is neergelegd in het voorbereidingsbesluit voor een
nieuw bestemmingsplan of een ontwerp-bestemmingsplan;
- B & W hebben een juiste belangenafweging gemaakt: belang van project/activiteit versus belang van belanghebbenden;
- er moet sprake zijn van urgentie:

van deze eis zal overigens

niet snel sprake

zijn;

- de gevolgen van het project/de activiteit zijn niet te ingrijpend.
Behandeling van een verzoek om vrijstelling duurt in de praktijk ongeveer een half jaar.

Wijziging van het bestemmingplan
Te onderscheiden zijn:
Gehele wijziging/herziening

van het bestemmingsplan

(procedure:

afd. 3.4 Awb)

Elke tien jaar moet een bestemmingsplan worden herzien. G S kunnen voor ten hoogste tien jaar vrijstelling van deze
verplichting verlenen. Er staat geen sanctie op het niet voldoen aan deze verplichting. Herziening roept in de praktijk nogal wat
problemen op: lange procedures en moeilijke belangenafwegingen.
Gedeeltelijke

wijziging

van het bestemmingsplan:

de wijzigingsbevoegdheid

(procedure:

art. I! WRO)

B&W of de gemeenteraad kunnen het bestemmingsplan op onderdelen wijzigen. Toepassing van de wijzigingsbevoegdheid
leidt tot een wijzigingsplan dat de status en vorm heeft van een gewoon bestemmingsplan. Er wordt echter wel een kortere
procedure doorlopen (zie art. 11 WRO). De wijzigingsbevoegdheid bestaat alleen als in het •moederplan' deze bevoegdheid is
opgenomen. In het moederplan moet dan zijn aangegeven welke in dat plan opgenomen bestemming kan worden gewijzigd in
welke andere bestemming. Tevens moet vermeld zijn onder welke omstandigheden van de wijzigingsbevoegdheid gebruik zal
worden gemaakt. Met de wijzigingsbevoegdheid kan dus iedere bestemming in een andere worden veranderd, zolang de
hoofdopzet van het plan er maar niet door geraakt wordt. Het is bijvoorbeeld mogelijk de bestemming landbouw te wijzigen in
een natuurbestemming.

Relevante (wettelijke) regelingen:
- Wet op de Ruimtelijke Ordening
- Besluit op de Ruimtelijke Ordening
- Beleidslijn Ruimte voor de Rivier
- afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht (wijziging bestemmingsplan)

Relatie met schema's:
Vrijwel alle schema's

Schema 1.1: aanvullende info I
Hoofdregel: zonder een 'dekkend' bestemmingsplan kan er niets worden uitgevoerd. O f een bestemmingsplan de geplande
activiteiten toestaat zal in overleg met de gemeente, waarvoor het bestemmingsplan geldt, moeten worden overlegd.
Ideale bestemmingen zijn: 'natuurgebied',

'agrarisch

gebied met natuurwetenschappelijke

(oflandschappelijke)

waarden'

of

'natuurwetenschappeiijk gebied met agrarisch medegebruik'. Dergelijke 'mengbestemmingen' zijn toelaatbaar, mits in de
pianvoorschriften wordt geregeld welke bestemming in geval van conflictsituaties prevaleert. Het antwoord op deze vraag wordt
bepaald door de concrete situatie.
Is 'Waterstaatsdoeleinden' als bestemming geschikt voor natuurontwikkeling?
In beginsel doet de naam van de bestemming niet zoveel ter zake, maar draait het volledig om de doeleinden-omschrijving.
Deze wordt door de gemeente opgesteld en zal (gelet op feit dat de bestemmingsplannen sterk verschillende vaststellingsdatums
zuilen hebben) ook fiink onderling kunnen verschillen. Afhankelijk van de wijze waarop een gemeente in een concreet geval de
bestemming 'Waterstaatsdoeleinden' in de doeleindenomschrijving heeft omschreven, kan het voorkomen dat soms wel en
soms geen natuur is toegestaan binnen de bestemming. Daar waar een vage of erg open doeleindenomschrijving is opgenomen
(bijvoorbeeld: de gronden met de bestemming 'Waterstaatsdoeleinden' zijn bestemd voor waterhuishoudkundige doeleinden
zoals waterafvoer en -berging in ruime zin") zal veel afhangen van een eventueel uitgewerkt gebruiksverbod (dus een bepaling
in de trant van "onder strijdig gebruik wordt in ieder geval begrepen:
"). In algemene zin kan er dus weinig worden gezegd
over de mogelijkheden van natuurontwikkeling binnen waterstaatsbestemmingen.
De voorbereiding en vaststelling van een bestemmingsplan duurt in de praktijk minimaal twee jaar. Langere perioden zijn eerder
regel dan uitzondering.

De aanlegvergunning (procedure: art. 46 WRO)
Het bestemmingsplan (of een voorbereidingsbesluit tot (wijziging van) een bestemmingsplan) kan bepalen dat voor bepaalde
werken, of voor bepaalde werkzaamheden een aanlegvergunning is vereist (art. 14 Wet op de Ruimtelijke Ordening). Dat is een
vergunning voor werken of werkzaamheden, geen bouwwerken zijnde, om te voorkomen dat een terrein minder geschikt wordt
voor de verwezenlijking van de gegeven bestemming of om de gegeven bestemming te handhaven en te beschermen.
Het kan dus zijn dat een bestemmingsplan in principe de ideale bestemming kent, maar zelfs dan moet nagegaan worden of er
voor een specifieke deelactiviteit een aanlegvergunning noodzakelijk is. Een aanlegvergunning kan vereist zijn voor
- het vellen en rooien van houtopstanden (ook voor bossen en houtopstanden die niet door de Boswet worden gedekt);
- het verrichten van grondwerkzaamheden in bepaalde, aangeduide gronden (ter bescherming van cultuurhistorische/archeologische waarden);
_
.
.
- het verrichten van grondwerkzaamheden tot op grotere diepte en het gebruik of de opslag van meststoffen (ter bescherming
van grondwater in verband met de drinkwaterwinning);
- het afgraven van de bodem (ontgronden);
- aanleg of verzwaring van dijken of taluds;
- de aanleg van verhardingen;
- het aanleggen van waterlopen;
- het aanleggen of aanbrengen van oeverbeschoeiingen, kaden of aanlegplaatsen;
- slopen van een gebouw;
- het winnen, toevoeren, afdammen of stuwen van water.
Normale onderhoudswerkzaamheden of andere werken van niet ingrijpende betekenis behoren overigens niet aan een
aanlegvergunning te worden gebonden.
B & W beslissen binnen vier weken na de aanvraag om een aanlegvergunning. Tegen de beslissing op het verzoek om
aanlegvergunning kan ingevolge de Algemene wet bestuursrecht bezwaar worden aangetekend bij B & W . Vervolgens staat
beroep open bij de Rechtbank en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Tijdens de bezwaaren beroepsfase staat de mogelijkheid open een verzoek tot voorlopige voorziening in te dienen. De vergunning treedt in werkmg
met ingang van de 7e week na verlening. Als in het bestemmingsplan is bepaald dat de afgifte van de aanlegvergunning slechts
mogelijk is na voorafgaande verklaring van geen bezwaar van GS, wordt de proceduretermijn met acht weken verlengd.
Let op • als het bestemmingsplan geen ideale bestemming kent (bijvoorbeeld landbouw), dan helpt een eventueel
aanlegvergunningstelsel ook niet. Zonder goedcbestemming in het bestemmingsplan kan er niets gedaan worden. Het is dus
essentieel tijdig de bestemming aan te passen.
Aanhouding van de aanlegvergunning: indien het werk of de werkzaamheid niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde
bestemmingsplan of herziening daarvan kunnen B & W de vergunning verlenen. In dat geval dient wel een verklaring van geen
bezwaar van GS te zijn ontvangen. Indien door de aanhouding een belanghebbende schade lijdt of zal lijden, kan deze de
gemeenteraad om een vergoeding verzoeken. Het verzoek kan pas worden ingediend na vaststelling van het bestemmingsplan.

Schema 1.1: toetsen project/activiteit aan
bestemmingsplan
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BIJLAGE IV-H

Schema 1.1:
"Toetsen project I activiteit
aan
bestemmingsplan" en toelichting.
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BIJLAGE IV-G

"Habitatrichtlijn-,
de Ecologische

Vogelrichtlijn-gebieden
Hoofdstructuur".

Schema 2.6: aanvullende info II
Toelichting ad 2b. (kap is niet meldingsplichtig)
Van de uitsluiting van de Boswet voor de uitvoering van een werk overeenkomstig een goedgekeurd bestemmingsplan (art.
5 lid 1 Boswet) is in de praktijk veel gebruik gemaakt om aan de meldings- en herplantplicht te ontkomen. Er is echter een
voorstel tot wijziging van de tekst van art. 5 lid 1 in voorbereiding, waardoor de vermindering van het bosareaal via een
bestemmingsplanwijziging onmogelijk wordt. Ook voor deze gevallen zal namelijk een meldings- en herplantplicht in het leven
geroepen worden. De wijziging zal naar verwachting in de loop van 1997 in werking treden.
Relevante (wettelijke) regelingen:
- Boswet
- Besluit verplichting tot herplanting
- gemeentelijke kap-/bomenverordening
- Wet op de Ruimtelijke Ordening
- Wet op de Economische Delicten
- Algemene wet bestuursrecht
- Waterschapskeur

Literatuur:
- B . M . Visser, Bomen en Wet, Utrecht 1995, hfdst. 5 en 6.
- Brussaard e.a., 1993, paragraaf 3.2.3

Relatie met schema's:
- schema 1.1 (toetsen project/activiteit aan bestemmingsplan)
- schema 2.13.2 (verwijderen van plantaardig afval)
- schema 3.2 (verwijderen van ongewenste boomopslag/overige vegetatie)
- bijlage 1.4 (titel 4.1 Awb)

Schema 2.6: aanvullende info I
Algemene toelichting
Het systeem van de Boswet is als volgt: vellen is toegestaan, mits tevoren wordt gemeld en mits tot herbeplanting wordt
overgegaan, en tenzij een kapverbod wordt opgelegd. De samenhang tussen deze drie instrumenten is deze, dat de
meldingsplicht het mogelijk maakt om de naleving van de herplantplicht te controleren en om te onderzoeken of het opleggen
van een kapverbod noodzakelijk is.
De meeste gemeentelijke kapverordeningen gaan uit van een absoluut verbodsysteem: in beginsel is het altijd verboden om
een houtopstand te (doen) vellen, tenzij men een kapvergunning heeft.
Behalve de Boswetmelding en de gemeentelijke kapvergunning kan een aanlegvergunning vereist zijn. Indien de te kappen
bomen zich bevinden in een door de waterschapskeur beschermde zone op of bij de waterkering, kan voor de kap een
keurontheffing vereist zijn; bevoegd gezag hiervoor is het bestuur van het waterschap.
Titel 4.1 Awb is van toepassing op de Boswetmelding, de aanvraag tot kapvergunning en de aanvraag van een keurontheffing.
Toelichting ad 1. (gemeentelijke kapverordening is van toepassing):
Bijna alle gemeenten in ons land kennen een gemeentelijke verordening, waarin sprake is van een verbod om houtopstanden te
vellen, tenzij men een vergunning van het college van B & W heeft verkregen. Een dergelijk 'kapverbod, behoudens vergunning'
kan van gemeente tot gemeente sterk verschillen, zowel qua vorm als qua inhoud.
De gemeenteraad kan op grond van artikel 1 lid 5 Boswet de begrenzing van de bebouwde kom vastleggen. Binnen de grenzen
van de bebouwde kom gelden niet de bepalingen van de Boswet, maar wel van de gemeentelijke kap-/bomenverordening en
eventuele andere (gemeentelijke) bepalingen. Buiten de bebouwde kom Boswet gelden de artikelen van zowel de Boswet als de
gemeentelijke kapverordening. Lang niet iedere gemeente heeft overigens een dergelijke bebouwde kom vastgesteld. Wanneer
dit niet is vastgesteld is dus de Boswet van toepassing. De bebouwde kom Boswet hoeft niet dezelfde te zijn als de bebouwde
kom in het kader van de wegenverkeerswetgeving.
De gemeentelijk kap-/bomenverordening geldt derhalve voor het gehele grondgebied van een gemeente (dus zowel binnen als
buiten de bebouwde kom Boswet).
Toelichting ad 2a. (kap is meldingspiichtig)
Sinds 1 januari 1996 moet de melding (art. 2 Boswet) als gevolg van een mandaat in de praktijk gedaan worden aan L A S E R ,
Regio Oost, in plaats van aan de directeur van Staatsbosbeheer. L A S E R is een dienst van het Ministerie van L N V en staat voor
Landelijke Service bij Regelingen, voorheen bekend als D U R . De feitelijke afhandeling van de melding gebeurt door
medewerkers van de provincie. Voor de melding moet gebruik gemaakt worden van een standaardformulier, dat aangevraagd
kan worden bij L A S E R Regio Oost te Deventer (tel. 0570-66 77 77). De bevestiging van de directeur is voor R W S van belang
als bewijsstuk, want kappen zonder tijdige melding is verboden en strafbaar (art. 2 Boswet en art. 1 Wet op de Economische
Delicten (WED). Voor inhoudelijke vragen en voor vragen over de voortgang van de afhandeling kan contact worden
opgenomen met de provincie Gelderland (tel. 026-3599540).
Ten aanzien van de herplantplicht (art. 3 Boswet) moet het volgende bedacht worden: bij overdracht van eigendom of bij
vestiging of overdracht van een gebruiksrecht (bijvoorbeeld erfpacht) op grond, dient een eventuele op de grond rustende
herplantplicht uitdrukkelijk in de akte van levering te worden vermeld (art. 4 Boswet). Het toezicht op de meldings-en
herplantplicht is in handen van de Algemene Inspectiedienst (AID).
Als R W S op een andere dan de oorspronkelijke plek tot herplant wil overgaan, moet de directeur toestemming verlenen, tenzij
zich een van de volgende omstandigheden voordoet (art. 2 Besluit verplichting herbeplanting):
a. de grond die R W S wil gaan beplanten ligt in een ander gebied dan dat waar de gekapte bomen stonden (Nederland is daartoe
verdeeld in 4 gebieden);
b. de grond die R W S w i l gaan beplanten is van mindere kwaliteit dan die waarop de gekapte bomen zich bevonden;
c. de grond die RWS wil gaan beplanten heeft een kleiner oppervlak dan die waarop de gekapte bomen zich bevonden;
d. de gekapte bomen maakten deel uit van een boskem (d.w.z. een min of meer aaneengesloten houtopstand van 5 ha. of meer);
e. andere belangen die verband houden met bodemproductie zouden hierdoor worden geschaad.
In al deze gevallen kan de directeur echter, als hij meent dat er bijzondere omstandigheden zijn, de gevraagde toestemrrring toch
verlenen. In dat geval kunnen aan de toestemming voorschriften en beperkingen verbonden worden (art 3 Besluit verplichting
herbeplanting).
De Ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij kunnen ter bewaring van
natuur- en landschapsschoon een verbod opleggen om bepaalde bossen en houtopstanden, anders dan bij wijze van dunning, te
(doen) kappen, telkens voor een periode van maximaal 5 jaar (art. 13 Boswet). Het kapverbod wordt vrijwel uitsluitend
toegepast voor houtopstanden waarvan het verdwijnen een onherstelbaar verlies zou betekenen (art 13 Boswet) en is tot nu toe
slechts bij uitzondering gebruikt. Voor het in stand houden van bossen die uit een oogpunt van natuurschoon of om hun
natuurwetenschappelijke betekenis verdienen, is niet de Boswet, maar de Natuurbeschermingswet het aangewezen middel.
Zowel tegen het opleggen van een ministerieel kapverbod als tegen de weigering of toekenning van schadevergoeding kan
beroep worden ingesteld bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank (Rb). Tegen de uitspraak van de Rechtbank staat hoger
beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS).

Schema 2.6: kappen van bomen
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BIJLAGE IV-F

Schema 2.6:
"Kappen van bomen" en

toelichting.
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Oost-Nederland
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uitenvaarden

Gegevens verguriningaanvragen
2.1 Wvo-vergunning (Wet verontreiniging oppervlaktewateren)
Het Uirvoeringsbesluit Verontreiniging Rijkswateren, 5 november 1970 bepaalt welke gegevens bij de W v o vergunningaanvraag moeten worden overlegd:
A r t i k e l 7 lid 4:
B i j de aanvraag tot verlening o f wijziging van een vergunning tot het brengen van afvalstoffen, verontreinigende o f
schadelijke stoffen in rijkswateren op andere wijze dan met behulp van een werk moeten de volgende gegevens
worden verstrekt:
a.

naam en adres van de aanvrager;

b.

een van toelichtende tekeningen vergezeld gaande aanduiding van de plaats waar de afvalstoffen,
verontreinigende o f schadelijke stoffen in de rijkswateren worden gebracht;

c.

een van toelichtende tekeningen vergezeld gaande beschrijving van de wijze waarop en met behulp van welke
middelen de afvalstoffen, verontreinigende o f schadelijke stoffen in de rijkswateren worden gebracht;
de periode waarvoor een vergunning wordt aangevraagd;

d.
e.

een zo volledig mogelijke karakterisering van de afvaJstoft'en, verontreinigende of schadelijke stoffen waarop
de aanvraag betrekking heeft naar aard, vorm, samenstelling, hoeveelheid en eigenschappen;

f.

een opgave van de herkomst van de afvalstoffen, verontreinigende o f schadelijke stoffen. waarop de aanvraag
betrekking heeft;

g.

indien de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen zijn ontstaan o f vrijgekomen bij een bedrijf - een
globale omschrijving van de aard van dat bedrijf;

h.

een opgave van de onderzoekingen die zijn of worden verricht en van de maatregelen die zijn o f worden
getroffen, teneinde:

-

het ontstaan van de onderhavige afvalstoffen, verontreinigende o f schadelijke stoffen tegen te gaan dan wel de
te lozen hoeveelheid te beperken;
alternatieve bergingslocaties te vinden;

-

de afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen te verwerken, dan wel voor gebruiksdoeleinden aan te
wenden.

A r t i k e l 6:
De Wvo-vergunningaanvraag moet worden gericht aan de M i n i s t e r van V e r k e e r en Waterstaat, maar ingediend bij
de hoofd-ingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat onder wie de wateren ressorteren.
A r t i k e l 7a:
De vergunningaanvraag moet in tienvoud worden ingediend.

Het bevoegd gezag hanteert vaak standaardformulieren voor vergunningaanvragen. Vraag hiemaar bij het
vooroverleg.

BIJLAGE IV-E

Schema 2.1:
Wvo-vergunning, gegevens
vergunningaanvraag.

Schema 2.13.3: aanvullende info II
Toelichting benodigde vergunningen:
77

Terugbrengen

-

Wvo-vergunning: het storten/neerleggen van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen is vergunmngphchttg
o.g.v. art. 1 lid 3 Wvo en Uitvoeringsbesluit art. 1 derde lid Wvo. Bev. gezag: M i n . van V & W . Proa: par. 3.5.2-3.5.5 A w b .
Melding o.g.v. Wbb: o.g.v. art. 28 jo. art. 29 Wbb moet degene die voomemens is handelingen te verrichten ten gevolge
waarvan de verontreiniging wordt verminderd of verplaatst, dit melden aan het bevoegd gezag voor het grondgebied waarop
de werkzaamheden zuilen plaatsvinden. Voor Rijkswateren is de Minister van V & W bevoegd gezag (art. 63a Wbb). Op
grond van een beleidsafspraak hoeft voor waterbodems geen reinigingsadvies gevraagd te worden aan het Servicentrum
Grondreiniging. De Minister stelt in een beschikking vast of sprake is van ernstige bodemverontreiniging. Proa: 3.4 A w b .
Rivierenwetvergunning: een Rivierenwetvergunning is vereist i.g.v. (tijdelijke) depots boven het maaiveld of (i.g.v.
concentratie in een bestaande plas binnen het project) als de opvulling van de plas de hydraulische weerstand beinvloedt
Bevoegd gezag: Minister van Verkeer en Waterstaat. Procedure: afd. 3.4 Awb. Voor doel en strekking van de Rivierenwet,
zie schema 2.17.
Wm-vergunning: de concentratie van baggerspecie kan aangemerkt worden als een inrichting voor de opslag van
verontreinigde groncVbaggerspecie in de zin van cat. 28.4 sub a onder 3 Inrichtingen- en vergunningenbesluit (Ivb).
Hiervoor is een Wm-vergunning vereist. Bevoegd gezag: G S / B & W . Procedure: par. 3.5.2-3.5.5 Awb.
.de
Ontgrondingenwetvergunning: voor ontgronding ten behoeve van het concentreren v.d. specie is een vergunning o.g.v.
Ontgrondingenwet vereist. Bevoegd gezag: GS of Minister van V & W . Let op: in Gelderland (en wellicht ook andere
provincies moet een ontgrondingenheffing betaald worden! Procedure: par. 3.5.2-3.5.5. Awb. Zie verder schema 2.5.
Aanlegvergunning: als de activiteit voorkomt in een gemeentelijk aanlegvergunningstelsel moet een aanlegvergunning
aangevraagd worden. Ook kan de activiteit in strijd zijn met het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente in wiens
grondgebied de activiteit plaatsvindt. In dat geval zal een vrijstelling van het bestemmingsplan verkregen moeten worden,
of kan de gemeente verzocht worden om het bestemmingsplan te wijzigen. Zie schema 1.1.

-

-

-

-

-

T2 Berging

in

project:

in zandwinputten

(meestal buiten het

project):

-

MER-plicht: als er 500.000 m3 of meer baggerspecie in de zandwinput wordt geborgen, moet een milieu-effectrapport
geschreven worden o.g.v. het Besluit milieu-effectrapportage 1994 (onderdeel C, cat. 18.3). Zie schema 1.3.
Wvo-vergunning: zie boven.

-

Melding

o.g.v. Wbb: zie boven.

Wm-vergunning: zie boven.
Rivierenwetvergunning: zie boven.
Aanlegvergunning: zie boven.
Afstemming tussen Wm-vergunning en Wvo-vergunning
A l s een Wm-vergunning wordt aangevraagd voor een activiteit waarvoor ook een Wvo-vergunning vereist is moeten de vergunningaanvragen gelijktijdig bij de bevoegde instanties worden aangevraagd. Als een van de aanvragen niet binnen 6 weken na de
andere is ingediend, moet de andere vergunningaanvraag niet-ontvankelijk worden verklaard (Vz. A B R v S 24-11-'94 en
A B R v S 20-12-'95; art. 8.30 lid 2 Wm/art. 7b lid 3 Wvo). De behandeling van beide vergunningaanvragen vindt gecoordineerd
plaats volgens de procedure van hfdst. 14 W m (GS nemen daartoe het initiatief). De coordinatie is verplicht, in tegenstelling tot
bijvoorbeeld de coordinatiemogelijkheid die de Ontgrondingenwet biedt (schema 2.5). Dit betekent onder meer dat de
aanvragen en ontwerp-beschikkingen en later de beschikkingen op de aanvragen gezamenlijk bekend moeten worden gemaakt
Literatuur/jurispmdentie:
- Beleidsnotitie "Actief bodembeheer rivierbed,
omgaan met verontreinigd sediment in de grote rivieren"
ontwerp, 18 april 1997.
- "Omgaan met verontreinigde uiterwaardengrond bij het
realiseren van natuurontwikkelingsprojecten in de
uiterwaarden van de Rijntakken en Zwarte Water",
concept-achtergronddocument en managementnotitie,
RWS Oost 1997.
- Milieurecht, 4e druk 1996, par. 6.9.

Relevante (wettelijke) regelingen:
- Wet bodembescherming
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren
- Wet milieubeheer + Ivb
- Rivierenwet
- Wet op de Ruimtelijke Ordening
- Ontgrondingenwet
- Gelderse ontgrondingenverordening 3-7-1997
- Gelderse heffingenverordening ontgrondingen 3-7-1997
- Besluit milieu-effectrapportage
- Algemene wet bestuursrecht
- Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie
Relatie met schema's:
- schema 1.1 (toetsen project/activiteit aan het bestemmingsplan)
- schema 1.3 (m.e.r.-plicht)
- schema 2.13.4 (toepassen grond/bagg.spec. in een werk)
- schema 2.5 (afgraven van grond/ontgronding)
- bijlagen 1.1, 1.3 (par. 3.5.2-3.5.5, afd. 3.4 Awb)
- bijlagen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (Wvo, W m , Rw, Ow)

-

schema 2.10 (opruimen van vuilstort)
schema 2.9 (sanering van olie-opslagtanks)
schema 2.14 (tijdelijke opslag afval/vrijkomend materiaal)
schema 2.11 (verleggen van kabels en leidingen)
schema 2.17 (doel en strekking Rivierenwet)
.

Schema 2.13.3: aanvullende info I
Toelichting algemeen
Verontreinigde gronoVbaggerspecie is in veel gevallen nog bruikbaar binnen het project waarin het vrijkomt. Het hergebraiken
van baggerspecie wordt in de praktijk ook wel "verwerken" genoemd (hier wordt aangesloten bij de terminologie van de
Standaard R A W Bepalingen 1995 van het CROW). Bij verwerken kan gedacht worden aan:
1. verplaatsen/in profiel brengen (baggerspecie gaat deel uitmaken van de bodem);
2. toepassen in een werk (in de zin van het Bouwstoffenbesluit).
De mogelijkheden tot verplaatsen van baggerspecie klasse 4 zijn uitgewerkt in de ontwerp-beieidsnotitie "Actief bodembeheer
rivierbed, omgaan met verontreinigd sediment in de grote rivieren". Deze landelijk notitie is voor het werkveld van RWS-Oost
uitgewerkt in de concept-notitie "Omgaan met verontreinigde uiterwaardengrond bij het realiseren van
natuurontwikkelingsprojecten in de uiterwaarden van de Rijntakken en Zwarte Water". Dit schema is opgesteld aan de hand van
genoemde notifies. Hierbij moet echter opgemerkt worden dat er discussie is ontstaan over de regionale uitwerking
tussen RWS en de provincies Gelderland. De mate waarin de in de regionale uitwerking gemaakte keuzen kunnen
worden gerealiseerd is van deze nog lopende discussie afhankelijk.
Baggerspecie klasse 1, 2 en 3 kari onder voorwaarden worden toegepast in een werk (klasse 4 echter niet). Deze optie wordt
besproken in schema 2.13.4. Daarnaast kunnen de klassen 0, 1 en 2 ook 'verplaatst' worden (baggerspecie klasse 0 kan vrij
worden toegepast in een werk en verplaatst). Ingevolge de Ladder van Lansink heeft de (nuttige) toepassing in een werk echter
de voorkeur. Op grond van het Beleidsstandpunt Verwijdering Baggerspecie (TK 1993-1994, 28450) dient baggerspecie klasse
3,4 gecontroleerd te worden geborgen (b.v. in putten onder water).
Een saneringsplan en een Wbb-beschikking per riviersysteem
Op grond van de Wet bodembescherming (Wbb) moet er, voordat met de werkzaamheden in het kader van het natuurontwikkelingsproject kan worden aangevangen, een onderzoek worden verricht naar (de mate van) de verontreiniging. Voorts zal voor
aanvang van de werkzaamheden een melding aan het bevoegd gezag in het kader van de Wbb moeten plaatsvinden (art. 28
Wbb). Hierbij moet een saneringsplan worden overlegd. Sinds de inwerkingtreding van het wetsvoorstel waterbodemsanenng
Wbb is de Minister van Verkeer en Waterstaat bevoegd gezag voor de Rijkswateren. Zie ook schema 2.13.4.
Voor het omgaan met baggerspecie in uiterwaarden heeft Rijkswaterstaat een vereenvoudigde procedure ontwikkeld. De
beleidsnotitie "Actief bodembeheer rivierbed" stelt namelijk voor, om de uitwerking van de beleidsnotitie per riviersysteem te
doen plaatsvinden. Per riviersysteem moet een saneringsvisie worden opgesteld. De uitgewerkte saneringsvisie vormt een
(raam)-saneringsplan op grond van de Wbb. Het (raam-)saneringsplan vormt de basis voor de zogenaamde Wbb-beschikking
die de Minister van V & W als bevoegd gezag moet nemen. In de Wbb-beschikking wordt voor het riviersysteem de mate van
verontreiniging vastgesteld. Afzonderlijke natuurontwikkelingsprojecten kunnen binnen het (raam-)saneringsplan en binnen de
Wbb-beschikking worden uitgevoerd, zonder dat per project een aparte Wbb-beschikking nodig is. Wel moet per project een
werkplan ter goedkeuring aan de Minister van V & W worden overlegd.
De saneringsvisies zijn momenteel in ontwikkeling. In de overgangsperiode tot vaststelling van deze visies wordt het
volgende voorgesteld: in een geval van ernstige verontreiniging wordt per project een (deel)saneringsplan overhandigd.
De afhandeling gebeurt volgens de normale Wbb-procedure, met een aparte Wbb-beschikking per project.

Verplaatsen van baggerspecie klasse 4 volgens de beleidsnotitie "Actief bodembeheer rivierbed" + regionale uitwerking
77

Terugbrengen

in project

(concentreren)

N a afgraving van het sediment kan het gebiedseigen sediment weer teruggebracht worden in het gebied. De regionale
uitwerking stelt twee subopties voor: a. concentratie door het maken van een ingraving of b. concentratie in een bestaande plas
.
_
binnen het project.
Deze optie wordt zinvol geacht omdat hiermee geen aanspraak hoeft te worden gedaan op schaarse bergmgscapaciteit. Door het
concentreren van het verontreinigde materiaal worden verspreidings- en contactmogelijkheden teruggebracht. In sommige
gevallen zuilen aanvullende voorzieningen nodig zijn. Per project moet worden bekeken of maatregelen ter voorkoming van
uitloging nodig zijn. Ook moet per project worden nagegaan of door concentreren van de verontreinigingen de actuele
contactmogelijkheden kunnen worden teruggebracht. De regionale uitwerking kiest voor deze optie als voornaamste
oplossingsrichting.
•
,.,,.-,-«_
,
.
Opmerking: optie T l is op dit moment deels in strijd met bestaande regelgeving. Het is nog onduidelijk in hoeverre de ontwerpbeieidsnotitie zal leiden tot aanpassing van de regelgeving.
72 Berging

in

zandwinputten

Het benutten van diepe zandwinputten is volgens de beleidsnotitie een noodzakelijke oplossing voor de berging van overtollig
riviersediment, dat vrijkomt bij de inrichtingsmaatregelen. Aan een dergelijk depot kan een zandscheidmgsmstallatie gekoppeld
worden, als het aangevoerde materiaal voldoende zandig is. A l s deze lokaties niet tijdig beschikbaar komen, zal het nodig zijn
(tijdelijk) opslagcapaciteit in het rivierbed te realiseren.

Schema 2.13.3: verplaatsen van
verontreinigde grond/baggerspecie
onderzoek naar (mate van) verontreiniging

melden van verontreiniging aan het
bevoegd gezag in het kader van de
Wbb + overleggen saneringsplan,
tenzij.. (zie toelichting schema 2.13.4)

terugbrengen in project (Tl)
= concentreren
a. ingraving
b. concentratie in bestaande plas

het saneringsplan moet
M
goedgekeurd zijn voor aanvang 9
van de werkzaamheden

1

berging in zandw input(ten) (T2)
(buiten het project

— — ^ — — —

>r

vergunningen/meldingen o.g.v.:
- Wvo
- art. 28 Wbb
- Rivierenwet
- Wm
- Ontgrondingenwet
- W R O (evt. aanlegvergunning)

vergunningen/meldingen o.g.v.:
- Wvo
- art. 28 Wbb
- Wm
- Rivierenwet
- > 500.000 m3: MER-pIicht
- W R O (evt. aanlegvergunning)

Let op- indien zowel een Wvo- als een Wm-vergunning benodigd zijn, gelden de afstemmingsregels tussen deze twee wetten (art.
8.28-8.34 W m en art. 7b -7d Wvo). Dit betekent onder andere: vergunningaanvragen gelijktijdig bij bevoegde instanties mdienen en
secoordineerde behandeling volgens procedure van hfdst. 14 W m .
, . , „ , »
,
,
Indien gewenst kan aan GS verzocht worden om coordinatie van alle genoemde vergunningaanvragen (incl. Wvo) op grond van de
coordinatieregeling van hfdst. 14 Wm. Dit is mogelijk wanneer er voor een inrichting meerdere vergunningen nodig zijn, waarvan er
tenminste een m.b.v. afd. 3.5 Awb (uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure) tot stand komt Wanneer om coordmane
verzocht, zijn G S verplicht om hiertoe over te gaan.
I S

Aan de verplaatsing

van verontreinigde

gronoVbaggerspecie

gaat veelal een afgraving

van grond vooraf.

Zie daarvoor

schema 2.5.

BIJLAGE IV-D

Schema

2.13.3:

"Verplaatsen van verontreinigde
baggerspecie" en toelichting.

grond I

Rijkswaterstaat
Juridisch

liandboek

Directie

natuurontwikkelingsprojecten

Oost-Nederland
in

uiterwaarden

Gegevens vergunningaanvragen
2.4 Ontgrondingenwetvergunning

V o o r de aanvraag van een ontgrondingenwetvergunning kan gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier,
aan te vragen bij de afdeling ontgrondingen van de provincie (Gelderland: 026-3599587). In Gelderland moeten de
volgende gegevens worden verstrekt:
1.

2.

A l g e m e n e gegevens
a.

plaats van ontgronding

b.
c.

gegevens aanvrager
gegevens eigenaar van de grond

d. gegevens ontgronder/exploitant
Gegevens van het te ontgronden en in te richten terrein
a. kadastrale gegevens
b.

3.

a.
b.
4.

huidige cultuurtoestand (grasland, bouwland, bos, water, etc.)

c. bestemming volgens het geldende bestemmingsplan
d. grondwaterstand (in meters t.o.v. N A P / t . o . v . maaiveld)
D o e l van de ontgronding
doel van de ontgronding
eindbestemming van de ontgronding

c. bestemming van de te winnen oppervlaktedelfstof(fen)
Gegevens over de ontgronding
a.
b.
c.

oppervlakte (van feitelijke ontgraving en van totale in te richten gebied, i n c l . ontgraving)
gemiddelde hoogte van het te ontgronden terrein (in meters t.o.v. N A P )
te winnen hoeveelheid oppervlaktedelfstoffen (in vaste m3)

d.
e.
f.

wordt de grondwaterstand beinvloed, binnen en buiten te ontgronden terrein?
tijdsduur van de ontgronding
indien grond van elders wordt aangevoerd, hoeveelheid hiervan (in vaste m3)

g.

indien het gaat om een wijziging van een bestaande ontgrondingsvergunning, datum en nummer van het
betreffende besluit van Gedeputeerde Staten

De vergunningaanvraag moet worden ondertekend door de aanvrager en door de eigenaar van het te ontgronden
terrein.
D e aanvraag en losse bijlagen moeten in 2-voud ingediend worden. Gebonden bijlagen o f bijlagen groter dan A 4 formaat moeten in 25-voud overlegd worden.
B i j de aanvraag moeten in ieder geval de volgende bijlagen worden overlegd:
a.

een uittreksel uit de kadastrale legger van elk perceel waarop de aanvraag betrekking heeft;

b.

een tekening met de kadastrale aanduiding van het te ontgronden en in te richten terrein, waarop met een
arcering het te ontgronden terrein en de eventueel aan te leggen depots zijn aangegeven;

c.

een topografisch kaartfragment op A4-formaat waarop het te ontgronden terrein gearceerd en met een
pijlaanduiding is aangegeven;

d.

een plantekening, bestaande uit een bovenaanzicht met representatieve dwarsprofielen.

V o o r de vraag welke gegevens moeten worden overlegd bij vergunningaanvragen in andere provincies moet
contact worden opgenomen met de betreffende provincie.

Schema 2.5: aanvullende info II
Vervolg toelichting Ontgrondingenwet
In de praktijk worden bijna alle ontgrondingenwetvergunningen verleend door GS. De provinciale ontgrondingenverordening
bevat nadere regels voor ontgrondingen waarvoor GS bevoegd gezag zijn. De Minister van V & W is bevoegd gezag voor
ontgrondingen in hetzomerbed van de grote rivieren (art. 8 lid 1 Owjuncto art. 1 Rijksreglement Ontgrondingen). Als
vergunning wordt aangevraagd voor een ontgronding in het winterbed, moeten GS de vergunningverlening overeenstemmen
met de Minister van V & W (art. 8 lid 2 Ow), zodat de vergunning kan worden getoetst aan het openbaar rivier- en stroombelang.
De provinciale ontgrondingenverordeningen worden momenteel aangepast aan de gewijzigde Ontgrondingenwet. De
verordening van Gelderland is op 4 juli 1997 in werking getreden.
Art. 26 Ontgrondingenwet biedt een schadevergoedingsregeling voor diegene die tegen verlening van een ontgrondingsvergunning bedenkingen of zienswijzen heeft ingebracht en die door verlening van de vergunning schade lijdt die
"redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en waarvan vergoeding niet of niet voldoende op andere
wijze is verzekerd". Zie schema 2.19.1.
Toelichting coordinatie door G S
Sinds 1 januari 1997, het tijdstip waarop de gewijzigde Ontgrondingenwet in werking is getreden, bestaat de mogelijkheid van
een gecoordineerde behandeling van de verschillende vergunningaanvragen in het kader van ontgrondingsactiviteiten (art. 10
Ontgrondingenwet jo. hfdst. 13 W m en paragraaf 14.1 Wm). Deze mogelijkheid geldt strikt gesproken niet voor de melding in
het kader van de Wbb, maar in de praktijk zuilen GS de melding wel in de coordinatie "meenemen".
Volgens de coordinatieregeling dienen GS op verzoek een gecoordineerde behandeling van vergunningaanvragen te bevorderen,
als op tenminste een daarvan de afd. 3.5 Awb van toepassing is en tenminste een aanvraag tot hen is gericht. Aan deze
voorwaarde is in het geval van de in het schema genoemde ontgrondingsactiviteiten voldaan, omdat afd. 3.5 Awb in elk geval
van toepassing is op de aanvraag van de Wm-vergunning en van de Wvo-vergunning. De aanvraag van de
ontgrondingsvergunning zal meestal tot GS zijn gericht, evenals de aanvraag van de Wm-vergunning.
De vergunningaanvragen kunnen weliswaar apart bij de verschillende bevoegde gezagen worden ingediend, maar G S dragen
verder zorg voor de coordinatie tussen de bevoegde gezagen. Uiteindelijk worden de ontwerp-besluiten in 1 advertentie
gepubliceerd.
Belangrijk is, dat de coordinatieregeling zich ook kan uitstrekken tot de voorbereiding van de aanvragen, zodat voor
bijvoorbeeld het vooroverleg niet de verschillende bevoegde gezagen apart hoeven worden te benaderd.
Op de coordinatie is de procedure van afdeling 3.5 Algemene wet bestuursrecht van toepassing (uitgebreide openbare
voorbereidingsprocedure, zie bijlage 1.1).
Als de coordinatieregeling is toegepast, worden de verschillende beschikkingen op grond van artikel 21 b Ontgrondingenwet
voor het indienen van beroep als een beschikking beschouwd en wordt de beroepsmogelijkheid voor alle beschikkingen beperkt
tot de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Relevante (wettelijke) regelingen:
- Ontgrondingenwet
- Rijksreglement ontgrondingen
- Ontgrondingenverordening Prov. Gelderland 1997
- Heffingenverordening ontgrondingen Gelderland 1997
- art. 1 lid 3 Wvo
- Uitvoeringsbesluit artikel 1 derde lid Wvo
- Wet milieubeheer
- Rivierenwet
- Wet op de Ruimtelijke Ordening
- Waterschapskeur
- Wet bodembescherming
- Besluit overige niet-meldingsplichtige gevallen
bodemsanering
- Algemene wet bestuursrecht
- Besluit milieu-effectrapportage
Relatie met schema's:
- bijlagen 1.1, 1.3, 1.4(par. 3.5.2-3.5.5, afd. 3.4, tit. 4.1 Awb)
- bijlagen 2.1, 2.2,2.3, 2.4 (Wvo, W m , Rw, Ow)
- schema 1.1 (toetsen bestemmingsplan)
- schema 1.3 ( m.e.r.-plicht)
- schema 2.13.3 (verplaatsen verontr. grond/baggerspecie)
- schema 2.13.4 (toepassen verontr. grond/baggerspecie)
- schema 2.13.7 (gevaarlijk afval)

Literatuur:
- Prof. mr. Th. G. Drupsteen, " D e herziening van de
Ontgrondingenwet" in Milieu & Recht, maart 1995.
- J. Struiksma, "Het systeem van het ruimtelijke
ordeningsrecht", hfdst. 9.5.
- Regel-Recht, Juridisch bulletin RWS-Oost, jaargang 6, nr.
2, Herziening Ontgrondingenwet

-

schema 2.1 (gebruiksvrij maken v. gronden)
schema 2.2 (verwerven v. gronden)
schema 2.8 (verwijderen wegen)
schema 2.6 (kappen van bomen)
schema 2.17 (doel en strekking Rivierenwet)
schema 2.19.1 (adm.r. aanspr.heidsrisico's)
schema 3.3 (openbaggeren aangezande geulen)

Schema 2.5: aanvullende info I
Algemene toelichting
Bij het afgraven van rivieroevers, het uitgraven van nevengeulen, het uitdiepen van oude strangen en het doorstefcen van
kleiputranden in een uiterwaarde ten behoeve van natuurontwikkeling komen vele honderdduizenden kuubs grond vrij. Hierop
zijn verschillende wettelijke regimes van toepassing.
In het schema zijn de meest relevante wettelijke verplichtingen beschreven. Daarnaast kan het voor ontgrondingen echter ook
noodzakelijk zijn dat bomen gekapt worden (zie schema 2.6), dat wegen aan het openbaar verkeer worden onttrokken (zie
schema 2.8), of dat privaatrechtelijke belemmeringen worden weggenomen (zie schema's 2.1 en 2.2). Als de ontgronding
betrekking heeft op een locatie met een oppervlak van 100 ha. of meer, moet een milieu-effectrapport ( M E R ) worden opgesteld
(zie schema 1.3).
Toelichting benodigde vergunningen
ad 1. Ontgrondingenwetvergunning: de Ontgrondingenwet (Ow) stelt ontgrondingen vergunningplichtig, ongeacht de omvang.
De provinciale ontgrondingenverordening van Gelderland noemt een aantal werken of werkzaamheden waarvoor geen
ontgrondingenwetvergunning vereist is, zoals het aanleggen, verzwaren en verwijderen van waterkeringen, het aanleggen,
verruimen en verdiepen van overige waterstaatswerken indien niet meer dan 10.000 m3 ontgrond wordt. Voor uitzonderingen
op de vergunningplicht in andere provincies moeten de betreffende verordeningen geraadpleegd worden. In de praktijk wordt
voor de verschillende ontgrondingsactiviteiten een vergunning aangevraagd. Procedure: par. 3.5.2 - 3.5.5 Awb.
Let op: in de provincie Gelderland moet een ontgrondingenheffing betaald worden (f 35,- per 1000 m3), tenzij de vergunning
betrekking heeft op hoeveelheden kleiner dan 10.000 m3. Zie de Gelderse heffingenverordening ontgrondingen 1997. Check bij
andere provincies of zij soortgelijke heffingen hebben ingevoerd.
N.B.: in de praktijk moet de aanvrager een inrichtingsplan bij de vergunningaanvraag overleggen. GS vragen vervolgens advies
aan R W S t.a.v. de rivierkundige consequenties van het plan. De rivierkundige beoordeling kan tot gevolg hebben dat een
Rivierenwetvergunning nodig is.
Sinds de wijziging van de Ontgrondingenwet is de Ow ook van toepassing op ontgrondingen in het zomerbed. Voorheen was
hierop de Rivierenwet van toepassing.
ad 2. Wvo-vergunning: indien bij het ontgronden verontreinigde grond aan de oppervlakte komt en/of verontreinigde grond
tijdelijk wordt opgeslagen kan een Wvo-vergunning nodig zijn. Het neerleggen/storten van afvalstoffen, verontreinigde o f
schadelijke stoffen op de waterbodem is vergunningplichtig o.g.v. art. 1 lid 3 Wvo en Uitvoeringsbesluit art. I lid 3 Wvo.
Procedure: par. 3.5.2-3.5.5 Awb.
ad 3. Wm-vergunning: voor de ontgrondingsactiviteiten kan een Wm-vergunning vereist zijn, namelijk als er bijkomende
installaties nodig zijn, of als er op het terrein van de ontgronding sprake is van een inrichting, of omdat er afvalstoffen in de
ontgronding worden gestort. Procedure: par. 3.5.2-3.5.5 Awb.
ad 4. Aanlegvergunning/vrijstelling bestemmingsplan: als de ontgronding voorkomt in een gemeentelijk aanlegvergunningstelsel moet een aanlegvergunning aangevraagd worden. Ook kan de ontgronding in strijd zijn met het bestemmingsplan
buitengebied van de gemeente in wiens grondgebied de ontgronding plaatsvindt. In dat geval zal een vrijstelling van het
bestemmingsplan verkregen moeten worden, of kan de gemeente verzocht worden om het bestemmingsplan te wijzigen (zie ook
schema 1.1).
ad 5. Rivierenwetvergunning: voor het deponeren van grond of baggerspecie in het zomerbed is op grond van art. 4 par. 1 sub a
Rw een vergunning vereist. Voor het maken van een bouwwerk o f ophoging in het winterbed is o.g.v. artikel 5 Rw een
vergunning vereist. Het deponeren van grond/baggerspecie dat waterstandsverhogend werkt valt hier ook onder. Het graven van
een nevengeul is vergunningplichtig op grond van artikel 7 Rivierenwet. In de vergunning voor het graven van de nevengeul
kunnen bijvoorbeeld voorschriften worden opgenomen t.a.v. de hoeveelheid water die door de geul mag stromen en t.a.v. de
stabiliteit van de bandijk. Procedure: afd. 3.4 Awb. Voor doel en strekking van de Rivierenwet, zie schema 2.17.
ad 6. Keurontheffing: als de ontgronding plaatsvindt in een door de waterschapskeur beschermde zone op o f bij de waterkering,
kan een keurontheffing vereist zijn. Deze moet aangevraagd worden bij het bestuur van het Waterschap. Proa: titel 4.1 A w b .
ad 7. Melding o.g.v. Wbb: op grond van art. 28 jo. art. 29 Wbb moet degene die voomemens is handelingen te verrichten ten
gevolge waarvan de verontreiniging van de (water)bodem wordt verminderd of verplaatst, dit melden aan het bevoegd gezag
voor het grondgebied waarop de werkzaamheden zuilen plaatsvinden. Voor Rijkswateren (hieronder vallen ook de uiterwaarden
van de grote rivieren) is de Minister van V & W bevoegd gezag. In een aantal in art. 28 lid 3 Wbb genoemde gevallen kan de
melding achterwege blijven. Dit is onder andere het geval als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat geen sprake is van
emstige bodemverontreiniging. De melding kan bovendien achterwege blijven als sprake is van een geval, genoemd in het
Besluit overige niet-meldingsplichtige gevallen bodemsanering. Dit is een A M v B vastgesteld op grond van art. 28 lid 4 Wbb.
Procedure: afd. 3.4 Awb.
Toelichting Ontgrondingenwet
Artikel 10 leden 3 en 4 Ontgrondingenwet bepaalt dat de planologische medewerking vereist is van de gemeente (als G S
bevoegd gezag zijn) en van PS (als V&W bevoegd gezag is). Dit houdt in dat gemeente of provincie bereid moet zijn het
planologisch beleid aan te passen, als de ontgronding daarmee in strijd is. De planologische medewerking telt zo zwaar, dat de
ontgrondingenwetvergunning zonder deze niet verleend kan worden (art. 10 leden 8 en 9 Ontgrondingenwet)!
Voor vervolg op "Toelichting Ontgrondingenwet": zie volgende pagina.

Schema 2.5: afgraven van grond/ontgronding
Ontgrondingsactiviteiten

afgraven
rivieroever
-

' uitdiepen
oude Strang

uitgraven
nevengeul

doorsteken
kleiputranden

. ..

benodigde vergunningen/meldingen op basis van:

1. Ontgrondingenwet

2. Wet verontr.
opp. wateren

3. Wet milieubeheer

ontgronding

neerleggen/
storten van
afvalstoffen/
verontreinigen
de/ schadelijke
stoffen op
waterbodem

- opslaan van
verontreinigde
grond
- ontgronding
binnen inrichting

4. WRO:
aanlegvergV
vrijstelling

- activiteit in
strijd met bestemmingsplan
- activiteit aangewezen in
aanlegvergunningsteisel

5. Rivierenwet

-deponeren van
grond/bagger
in zomer-of
winterbed,
- maken van
enig werk,
- graven
nevengeul

Verzoek Gedeputeerde Staten om een gecoordineerde behandeling van de
vergunningaanvragen
>f
De procedure van par. 3.5.2-3.5.5 Awb is van toepassing (zie bijlage 1.1).
Dit betekent onder andere:
- publicatie v. ontwerpvergunningen binnen 14 weken na ontvangst
aanvraag
- een ieder mag bedenkingen naar voren brengen
- het bevoegd gezag neemt uiterlijk binnen 6 maanden na ontvangst van
de aanvraag een besluit

Tegen het besluit op de vergunningaanvraag staat beroep open bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (er hoeft niet eerst
bezwaar ingediend te worden). De rechter moet binnen 1 jaar uitspraak
doen.

t

6. Waterschapskeur

7. Wet bodembescherming

verrichten van
ontgravingen
in waterkering,
beschermingszone of in
buiten beschermingszone

verrichten van
handelingen
ten gevolge
waarvan waterbodemverontreiniging wordt
vermfnderd of
verplaatst

Minister stelt
in een beschikking vast of
sprake is van
emstige
bodemvenmtreiniging

Indien toepassing in een werk:
Indien de afgegraven verontreinigde
grond wordt toegepast in een werk in
de zin van het Bouwstoffenbesluit,
moet dit gemeld worden aan de
Minister van VenW (bevoegd gezag
voor toepassing in opperv laktewater
of op de waterbodem). Zie verder
schema 2.13.4.

H i

De vrijkomende grond/baggerspecie kan vaak nog hergebruikt worden binnen het project. De toepassing in een werk van verontreinigde
grond/baggerspecie is beschreven in schema 2.13.4. In schema 2.13.3 is aandacht besteed aan de verplaatsing van verontreinigde
grond/baggerspecie binnen het project.
was.

BIJLAGE IV-C

Schema 2.5:
"Afgraven van grond/ ontgrondingen"
toelichting.

en

Schema 2.4:
Ontgrondingenwetvergunning,
vergunningaanvraag.

gegevens

Schema 2.15.: aanvullende info II
Verwerken van materialen in het werk: maatregelen/eisen
Er is onderscheid te maken in het verwerken/toepassen van baggerspecie/grond enerzijds en steenachtig materiaal (denk aan
bouw- en sloopafval, stortsteen, e.d.) anderzijds. In schema 2.13.4 zijn de mogelijkheden met betrekking tot baggerspecie/grond
weergegeven. Voor de eventuele toepassing van steenachtig materiaal (in de praktijk vaak stortsteen) zijn hier de regels van het
Bouwstoffenbesluit (Bsb) bindend. De eerste vraag die dan moet worden beantwoord is tot welke categorie het materiaal moet
worden gerekend. Dit wordt door onderzoek bepaald aan de hand van tabel 2 van de Handleiding Bouwstoffenbesluit van het
C U R (zie literatuuropsomming). Voor de uiteindelijke rubricering zijn de immissie- en samenstellingswaarden bepalend. Het
Bsb onderscheidt (na onderzoek) drie categorieen 'bouwstoffen gebruikt in oppervlaktewater of waterbodem'.
- Bouwstoffen categorie

*
*
*
*

I (kunnen zonder isolatiemaatregelen

worden toegepast):

hiervoor gelden de volgende eisen:

vermenging met de waterbodem is verboden;
het materiaal moet kunnen worden verwijderd;
wanneer het hoofdwerk zijn functie verliest of niet meer wordt onderhouden, moet het materiaal worden verwijderd;
het bevoegd gezag (Min. V & W ) kan nadere eisen stellen aan beheer en onderhoud van het werk.

- Bouwstoffen categorie 2 (kunnen alleen met isolatiemaatregelen

worden toegepast): hiervoor gelden dezelfde eisen als voor

categorie-1 bouwstoffen, aangevuld met:
* de bouwstof moet aaneengesloten worden verwerkt in hoeveelheden van ten minste 10.000 ton;
* het bevoegd gezag stelt een maximum hoeveelheid vast en geeft aan hoe isolatie moet plaatsvinden;
* de afdichting moet worden onderhouden.
- Categorie 'ernstig verontreinigde bouwstoffen': deze categorie kan in principe niet worden verwerkt.

Verwerken materialen in het werk: procedurele eisen
Categorie-1

Bouwstoffen:

* het plan om deze bouwstoffen te verwerken moet ten minste 2 werkdagen tevoren gemeld worden bij het bevoegd gezag
(Min. van V & W ) (totdat het Bsb helemaal in werking is getreden geldt hiervoor nog een Wvo-vergunningplicht);
* desgevraagd moeten tot 5 jaar na het verwerken gegevens over de kwaliteit (te bepalen door een deskundig bureau) worden
verstrekt. (NB: in de handleiding C U R is op pag. 52 een modelformulier opgenomen: hier staan alle relevante gegevens
vermeld). Een andere mogelijkheid is het overleggen van een erkende kwaliteitsverklaring.
Categorie-2

*
*
*
*
*

Bouwstoffen:

er is een Wvo-vergunning vereist;
er moeten lcwaliteitsgegevens over de bouwstoffen worden verstrekt (te bepalen door een deskundig bureau);
er moet worden aangegeven op welke wijze aan de isolatiemaatregelen wordt voldaan;
de isolerende voorzieningen moeten worden gecontroleerd door de eigenaar en eventueel worden onderhouden;
de resultaten van de controles moeten op verzoek aan het bevoegd gezag worden verstrekt.

Categorie

'ernstig verontreinigde

bouwstoffen ':

* Toepassing hiervan is in principe niet toegestaan.
Relevante (wettelijke) regelingen:
- Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer (Ivb)
- Rivierenwet (Rw)
- Ontgrondingenwet
- Gelderse ontgrondingenverordening 3-7-1997 + evt. andere
provinciale ontgrondingenverordeningen
- Wet bodembescherming (Wbb)
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)
- Wet milieubeheer (Wm)
- Bouwstoffenbesluit bodem- en oppervlaktewaterbescherming (Bsb)
- Besluit overige niet-meldingsplichtige gevallen
bodemsanering
- Gelders Interimbeleid secundaire Bouwstoffen (GIB)
- Algemene wet bestuursrecht
- Beleidslijn Ruimte voor de Rivier
Relatie met schema's:
- schema 2.13.1 (verwijderen van bouw- en sloopafval)
- schema 2.13.3 (verplaatsen van verontr. grond/baggerspecie)
- schema 2.13.4 (toepassen van verontr. grond in een werk)
- bijlagen 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (Wvo, W m , Rw, Ow)

Literatuur/j urisprudentie:
- Civieltechnisch Centrum Uitvoering Research en
Regelgeving (CUR), 'Op weg met het
Bouwstoffenbesluit: een handleiding voor het werken met
het Bouwstoffenbesluit, tweede herziene druk, juni 1996
(te bestellen bij C U R Gouda: tel.: 0182-539600).
- V z . A B R v S 24-11-'94 en A B R v S 20-12-'95.

- schema 2.5 (afgraven van grond/ontgrondmg)
- bijlagen 1.1, 1.3 (par. 3.5.2-3.5.5, afd. 3.4 Awb)
- schema 2.17 (doel en strekking Rivierenwet)

Schema 2.15.: aanvullende info I
Algemene toelichting
In de praktijk moeten soms kribben/regelwerken of andere werken worden aangelegd of gerenoveerd. Ook hierop is regelgeving
van toepassing. Hierbij is het van belang onderscheid te maken tussen enerzijds de aanleg/renovatie van het werk zelf en
anderzijds de vraag welke materialen hierin verwerkt mogen worden.
Het wettelijk kader voor het aanleggen/renoveren wordt bepaald door de Wvo, de Rivierenwet en de Ontgrondingenwet (deze
laatste wet is niet van toepassing ingeval van renovatie van bestaande werken; dan vindt immers geen ontgronding meer plaats).
Indien er in het werk materialen worden verwerkt kan er daarnaast een Wet milieubeheer-vergunning vereist zijn. Voor het
aanleggen van een krib is geen aanlegvergunning op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vereist, aangezien het gaat
om een bouwwerk (zie schema 1.1).
Het al dan niet mogen verwerken van materialen in een werk is geregeld in het Bouwstoffenbesluit bodem- en
oppervlaktewaterenbescherming (kortweg: Bouwstoffenbesluit of Bsb). Het Bouwstoffenbesluit is vanaf 1 januari 1996
trapsgewijs in werking getreden. Het is de bedoeling dat per 1 juli 1998 het Bsb volledig van kracht is. Tot aan die tijd geldt
voor de onderdelen die nog niet in werking zijn getreden een Provinciaal Interimbeleid (iedere provincie heeft dit afzonderlijk
vastgesteld). Voor dit handboek is het Bsb uitgangspunt bij de beschrijving. Voor de verschillen met het provinciale
interimbeleid wordt (tot 1 juli 1998) geadviseerd de desbetreffende provincie te raadplegen: een verschil betreft bijvoorbeeld de
termijnen voor melding. Zie voor meer informatie over het Bouwstoffenbesluit en het Interimbeleid ook schema 2.13.4.

Benodigde vergunningen voor de aanleg/renovatie van werken
- Rivierenwet (Rw): zonder een Rw-vergunning is het verboden kribben, regelwerken e.d. aan te Ieggen in het zomer- o f
winterbed van een rivier of een stroom (art. 4 en 5 Rw). Bevoegd gezag is de Minister van V & W . Deze kan een vergunning
weigeren of opzeggen en voorwaarden stellen (bijvoorbeeld het treffen van compenserende maatregelen) indien de krib of het
regelwerk het stroomprofiel van de rivier negatief zou bei'nvloeden. Procedure: afd. 3.4 Awb. Voor doel en strekking van de
Rivierenwet, zie schema 2.17.
- Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo): het neerleggen/storten van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke
stoffen op de waterbodem is vergunningplichtig o.g.v. art. 1 lid 3 Wvo en Uitvoeringsbesluit art. 1 derde lid Wvo. Bevoegd
gezag: Minister van V & W . Procedure: par. 3.5.2-3.5.5 Awb.
- Ontgrondingenwet (Ow): Op grond van de Gelderse ontgrondingenverordening is geen vergunning vereist voor de aanleg,
verruiming of verdieping van waterstaatswerken in het winterbed indien niet meer dan 10.000 m3 ontgrond wordt (art. 1 lid I
sub f van de verordening). Check bij de provincie of het betreffende geval kan worden aangemerkt als een waterstaatswerk
Voor ontgrondingen in het kader van vrijgestelde werken of werkzaamheden geldt wel een meldingsplicht. De melding
geschiedt via een door GS daartoe vastgesteld meldingenformulier en moet plaatsvinden uiterlijk twee weken voorafgaand
aan de aanvang van de voorgenomen ontgronding (art. 3 en 4 van ds verordening). Procedure: par. 3.5.2-3.5.5 A w b .
Voor de uitzondering op de vergunningplicht in andere provincies moeten de betreffende ontgrondingenverordeningen
geraadpleegd worden. In schema 2.5 wordt nader ingegaan op de Ontgrondingenwet en de coordinatieregeling tussen deze
wet en andere wetten.
- Wet bodembescherming (Wbb): op grond van art. 28 jo. art. 29 Wbb moet de activiteit in principe worden gemeld aan de
Minister van V & W . Wanneer niet van een emstige verontreiniging sprake is, kan melding achterwege blijven omdat een
Wm-vergunning en een Wvo-vergunning zijn/worden aangevraagd (dit blijkt uit het Besluit overige niet-meldingsplichtige
gevallen bodemsanering: art. 2, lid 1. Dit is een A M v B vastgesteld op grond van art. 28 lid 4 Wbb). Procedure: afd. 3.4 Awb.
- Wet milieubeheer (Wm): Een vergunning is vereist wanneer 50 m3 of meer aan bedrijfsafvalstoffen op o f in de bodem worden
gebracht (categorie 28.6, onder b. Ivb: ervan uitgaande dat hier in dit geval over gesproken kan worden). Een Wm-vergunning
is niet vereist wanneer minder dan 50 m3 aan bedrijfsafvalstoffen op of in de bodem worden gebracht of wanneer de bouwstoffen rechtstreeks en op een milieuverantwoorde wijze worden toegepast (categorie 28.3, onder b en c Ivb). G S zijn
bevoegd gezag. Procedure: par. 3.5.2-3.5.5 Awb.
Afstemming tussen Wm-vergunning en Wvo-vergunning
Als een Wm-vergunning wordt aangevraagd voor een activiteit waarvoor ook een Wvo-vergunning vereist is moeten de
vergunningaanvragen gelijktijdig bij de bevoegde instanties worden ingediend. Als een van de aanvragen niet binnen 6 weken
na de andere is ingediend, moet de andere vergunningaanvraag niet-onrvankelijk worden verklaard (Vz. A B R v S 24-11-*94 en
A B R v S 20-12-'95). De behandeling van beide vergunningaanvragen vindt gecodrdineerd plaats volgens de procedure van hfdst
14 W m (GS nemen daartoe het initiatief). De coordinatie is verplicht, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de
codrdinatiemogelijkheid die de Ontgrondingenwet biedt (schema 2.5). Dit betekent onder meer dat de aanvragen en ontwerpbeschikkingen en later de beschikkingen op de aanvragen gezamenlijk bekend moeten worden gemaakt.

Schema 2.15: aanleg/renovatie van werken
(bijvoorbeeld: kribben/regelwerk)
aanleg/renovatie van kribben/
regelwerk. onderscheid in:

Verwerken van materialen
in het werk

Aanleggen/renoveren
van het \ verk zelf

Steenachtig materiaal
(stortsteen, bouw- en
sloopafval, e.d.)

Melding ex Wbb
i.g.v. emstige
verontreiniging

Benodigde
vergunningen
op grond van

Baggerspecie en/of
grond

V

aanvraag
bij V & W

Rivierenwet

Ontgrondingenwet,
i.g.v. renovatie

aanvraag
bij V & W

aanvraag
bij V & W
ofGS

V

Beslissend is nu het
Bouwstoffenbesluit
(Bsb). Het Bsb onderscheidt 3 categorieen
bouwstoffen

Wet
milieubeheer

Zie schema 2.13.4

Vast te stellen volgens de regels van het
Bouwst offenbesluit: zie d : Handleiding C U R .
Bepaler id zijn de samenstf sllings- en immissiewaarden

1
1

rfflwnhriMry
>f

>t

—

NB: er bestaan verschillende mogelijkheden tot coordinatie van
de vergunningaanvragen:
- verplichte coordinatie Wvo-Wm (art. 8.28 - 8.34 Wm en art.
7b - 7d Wvo);

i

>f

- vrijwillige cofirdinatie o.g.v. Ontgrondingenwet (zie schema
2.11);
- vrijwillige coordinatie o.g.v. hfdst. 14 Wet milieubeheer.
In alle gevallen zijn GS bevoegd gezag voor de coordinatie.
Indien een ontgrondingenwetvergunning vereist is kan aan GS
worden verzocht om een gecoordineerde behandeling van de
vergunningaanvragen overeenkomstig de Ontgrondingenwet: zie
daarover schema 2.5.
Indien er geen "ontgrondingenwetvergunning vereist is, is het aan
te bevelen om de vrijwillige coordinatieprocedure van hfdst. 14
W m te volgen. Dit is mogelijk wanneer er voor een inrichting
meerdere vergunningen nodig zijn, waarvan er tenminste een
m.b.v. afd. 3.5 Awb (uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure) tot stand komt. Wanneer om coordinatie is verzocht,
zijn G S verplicht om hiertoe over te gaan.
Door deze vrijwillige coSrdinatie wordt tevens voldaan aan de
verplichte cofirdinatie tussen de Wvo- en Wm-vergunningaanvragen.

Categorie 1

1

mmmmmmmmmmmmammmmmmmmm

Verwerking
toegestaan,
mits
voldaan aan
voorwaarden

Categorie 2

>f
Verwerking
toegestaan,
mits
voldaan aan
voorwaarden, waaronder een
Wvo-verg.

Emstig
verontri ;inigd

>f

In principe
niet
toepasbaar
volgens Bsb
en Besluit
Stortverbod
Afvalstoffen

N B : Een Wm-vergunning is niet vereist als de te
verwerken bouwstoffen rechtstreeks en
milieuhygienisch verantwoord worden toegepast in een
grond- weg- of waterwerk (Ivb, cat 28.3, sub c). Ook
wanneer er minder dan 50 m3 aan afvalstoffen/
bouwstoffen op of in de bodem worden gebracht is
geen Wm-vergunning vereist (Ivb, cat. 28.3, sub b,
onder 2).

1

BIJLAGE IV-B

Schema 2.15:
"Aanleg I renovatie
toelichting

van

werken"

Rijkswaterstaat
Juridisch

handboek

Directie

natuurontwikkelingsprojecten

Oost-Nederland
in

uiterwaarden

Vervolg Rivierenwetvergunning
Bij
1.
2.
3.

de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen vereist (indien van toepassing):
schets voorgenomen werkzaamheden
gewaarmerkte kadastrale tekeningen
afschrift eerder verleende vergunning(en)

4.

schriftelijke toestemming eigenaar percelen

5.
6.

schriftelijke toestemming eigenaar andere te gebruiken percelen
afschrift aanlegvergunning en overige vergunning(en)

ad 1: hierbij moet gedacht worden aan:
een situatieschets;
een bodemhoogte en -liggingkaart;
-

een vegetatiekaart waaruit de vegetatiesoort blijkt en de contour waar de soort naar verwachting zal
ontstaan o f wordt geplant (het bevoegd gezag onderscheidt verschillende ruwheidsrypen, zoals riet, zegge,
moeras, ooibos, heggen, griend, etc.).

Voorts moet bij de vergunningaanvraag aangegeven worden welke planonderdelen zuilen dienen als compensatie
voor de stroombelemmerende planonderdelen.
De aanvraag moet worden ondertekend en gedagtekend door de aanvrager. D e bevoegde dienstkring beslist in
hoeveel exemplaren de aanvraag moet worden ingediend.
Het bevoegd gezag hanteert vaak standaardformulieren voor vergunningaanvragen. Vraag hiernaar bij het
vooroverleg.

Rijkswaterstaat
Juridisch

liandboek

Directie

natuurontwikkelingsprojecten

Oost-Nederland
in

uiterwaarden

Gegevens vergunningaanvragen
2.3 Rivierenwetvergunning
D e Rivierenwetvergunning moet formeel worden aangevraagd bij de Minister van Verkeer en Waterstaat.
R W S Directie Oost-Nederland heeft een checklist opgesteld met de vereiste gegevens:
1.

A l g e m e n e gegevens

2.

a. naam en adres aanvrager
D o e l van de aanvraag
a. , waarvoor wordt vergunning aangevraagd?
b. waar dienen de werkzaamheden voor?
• c. waar bestaan de werkzaamheden uit?

3.

4.

d. wanneer wordt met de werkzaamheden begonnen?
e. wat is de beoogde termijn van de instandhouding van het werk?
Plaatsaanduiding
a. naam rivier
b. kilometerraai
c.

rivierbed

d.
e.
f.
g.

oever
kadastrale gemeente
sectie(s)
perceelnummer(s)

Eerder verleende vergunning(en)
a.

5.

6.

7.

is er voor de te maken werken reeds eerder een vergunning op grond van de Rivierenwet verleend?

b. zo j a : vermeld datum en nummer van de vergunning, en de gegevens van de vergunningaanvrager
Eigendom
a. zijn de opgegeven percelen eigendom van de aanvrager?
b. z o nee, vermeld gegevens van de eigenaar
O v e r i g e vragen in het belang van de aanvraag
a. kan de aanvrager de aangevraagde werken bereiken via zijn eigen percelen?
zo nee:
* vermeld gegevens van de eigenaar van de andere percelen
* is de eigenaar op de hoogte van de vergunningaanvraag?
* geeft de eigenaar toestemming voor het gebruik maken van zijn percelen?
O v e r i g e wetgeving
a.
b.

wat is de bestemming/functie van de te gebruiken percelen volgens het bestemmingsplan?
is voor de werken een aanlegvergunning vereist?

c.
d.

is er voor het aangevraagde werk een vergunning afgegeven door een ander bestuursorgaan?
zo j a , door wie en waarvoor?

Indien een dergelijke vergunning(en) reeds is/zijn verleend, dient een afschrift van deze vergunning(en) bij de
aanvraag te worden gevoegd.

BIJLAGE IV-A

Schema 2.3:
Rivierenwetvergunning,
vergunningaanvraag.

gegevens

BIJLAGE IV

JURIDISCH KADER

IV-a

Schema 2.3:
Rivierenwetvergunning,
gegevens
vergunningaanvraag.

IV-b

Schema 2.15: "Aanleg I renovatie
werken" en toelichting.

IV-c

Schema 2.5: "Afgraven van grond/
ontgrondingen" en toelichting.
Schema 2.4:
Ontgrondingenwetvergunning,
gegevens
vergunningaanvraag.

IV-d

Schema 2.13.3: " Verplaatsen van
verontreinigde grond/
baggerspecie"
en toelichting.

IV-e

Schema 2.1:
Wvo-vergunning,
gegevens
vergunningaanvraag.

IV-f

Schema 2.6: "Kappen van bomen" en
toelichting.

IV-g

"Habitatrichtlijn-,
Vogelrichtlijngebieden en de Ecologische
Hoofdstructuur".

IV-h

Schema 1.1:" Toetsen project I
activiteit aan bestemmingsplan"
toelichting.

van

en

IV-i

Schema 2.7: " Verwijderen I afbreken
van gebouw(en) I inrichting(en)"
en
toelichting.

IV-j

Schema 2.11: " Verleggen van kabels
en leidingen" en toelichting.

IV-k

Schema 2.1.1:
gronden" en

IV-l

Schema 1.1, 1.2, 1.3 en 1.4:
"Procedures besluitvorming en
bezwaar en beroep.

IV-m

Kaart "Overzicht
vergunningen".

IV-n

Schema doorlooptijden
"Procedures
besluitvorming en bezwaar en
beroep".

"Pachtvrij
toelichting.

maken

benodigde

Memo

Aan

J.P. Boutkan (ANSR)

Van

Doorkiesnummer

Ben Rood

3688542

Datum

Sijlage(n)

7 mei 2001

riverkaartjes

Onderwerp

Oeverinrichting tussen kmr 8 8 6 - 8 8 7 Nederrijn

Beste Jan Paul,
V o o r de inrichting v a n de oevers in de polder Meinerswijk heb ik voor de berekening de
volgende k-waarden gebruikt.
Lgeulen

kwaarde 0 . 2 5 m

2. ooibos

kwaarde 5.7 m

3. riet,moeras en grasland Kwaarde 0.7m (deze waarde volgt uit de combinatie)
4. struweel e d . K w a a r d e 0 . 4 m .
De inrichtingen heb ik o p bijgaand rivierkaartje zo goed mogelijk in model gebracht.
Verder heb ik de referentiesituatie o p n i e u w met de laatste versie van W A Q U A
berekend. De opc = N 3 9 .
N a inbrenging van de gewijzigde situatie (beide inrichtingen van de oevers) blijkt uit de
gemaakte berekening (opc = N 4 0 ) , dat er terplaatse van kmr. 8 8 5 . 0 0 0 een maximale
verhoging optreedt van 1 m m . Deze waarde valt net binnen de beleidslijn. Rivierkundig
bestaat dan ook geen bezwaar tegen uitvoering van b o v e n g e n o e m d e inrichtingen van
de oevers.

M e t vriendelijke groet,
Ben Rood

BR2001-21.doc

BIJLAGE lll-E

Uitslag doorrekenins inrichtingsvoorstel
RWS afdeling
rivierkunde.

door

Meinerswijk IV
Technische
beschrijving
In het vierde inrichtingsvak van Meinerswijk zuilen geen kunstmatige ingrepen worden verricht. Hier z a l alleen het
beheer veranderen.

Vegetatiebeeld
en
standptaatsfactoren
In de uiterwaarden kunnen bloemrijke- en soortenrijke graslanden voorkomen. Dit soort graslanden zijn in
tegenstelling tot de nu voorkomende graslanden in de uiterwaarden gevoelig voor begrazing en bemesting.
Stroomdalgraslanden zijn karakteristiek voor rivieren. De vele daar voorkomende soorten, veelal bloemrijke
planten groeien op zand-, zavel, en kleigronden met veel gradienten tussen hoog en laag (relief), tussen nat en
droog en tussen zand en klei. Dit deel van Meinerswijk verandert door een aangepast beheer van een monotoon
grasland naar een reliefrijke weide.
De onbegroeide zand- en kleibanken zijn een habitat voor algen en kleine planten, tevens komen er ongewervelde
dieren voor.
In een enkel kribvak komen kleine steilranden voor, welke een kenmerkend onderdeel zijn van aan erosie
blootstaande oevers. Vooral voor waterspitsmuizen, bevers, woelrattten, ijsvogels en oeverzwaluwen vormt een
steilwand een ideale plaats voor een hoi.
Verder op de oever koloniseren pioniersoorten. Pioniers zijn vaak aanwezig op plaatsen met een hoge dynamiek,
zoals in oevers die blootstaan aan stroming en golven. Tot de pioniersplanten behoren bijvoorbeeld diverse kruiden
als zuring, tandzaad, ganzenvoet en duizendguldenkruid, maar ook diverse wilgensoorten. Verder op de oever
ontwikkelen stroomdalsoorten als de beemdkroon, grote ratelaar, gewoon knoopkruid, oosterse morgenster,
gewone vogelmelk en kattedoorn.
Deze geleidelijke overgang biedt ideale leefomstandigheden voor vele planten, insecten, weidevogelsoorten en
steltlopers.
Natuur technisch
onderhoud
Het achterwege laten van intensieve begrazing van de direct aan de rivier grenzende oever heeft een grote invloed
op het voorkomen van planten en dieren. Momenteel wordt dit deel intensief begraasd. Het vee dat nu op de
oever graast in het seizoen, eet de kiemplanten en jonge wilgen waar mogelijk direct op. Hierdoor krijgen wilgen
en ander struweel (pionierssoorten) geen kans om zich verder te ontwikkelen. De oevers bestaan hierdoor uit kort
grasland met enkel grote wilgen. Ook vertrapping, vooral op de zandige bodems, bij de rivier zelf is funest voor de
begroeiing.
Om de oever een natuurlijker aanzien te geven met een hoog soortenrijkdom, is een andere vorm van natuur
technisch onderhoud noodzakelijk. Waar begrazingsdruk afneemt of ophoudt, zoals het uitrasteren van vee, komt
naar verwachting op de oever een snelle intensieve begroeiing met planten, struiken en bomen. Door dit deel van
Meinerswijk langs de oever, net als in het achterliggende deel van Meinerswijk, het hele jaar rond te begrazen met
een lage maar constante dichtheid, verandert het huidige monotone grasland in een bloemrijke ruigte. De
overgangen tussen land en water wordt hierdoor minder scherp.
Voorgesteld wordt om de aftrastering te verwijderen, zodat de al aanwezige konikspaarden en gallowaysrunderen
dit deel van Meinerswijk jaarrond kunnen begrazen.
De aanwezige zandstrandjes dienen behouden te blijven, aangezien dit niet of nauwelijks voorkomt in Meinerswijk.
Door de onnatuurlijke verhardingen te verwijderen, zuilen meer steilranden ontstaan. Natuurlijke vorming van
steilranden wordt niet tegengegaan, tenzij teveel afkalving optreedt waardoor kribben achterloops dreigen te
raken. Dit wordt jaarlijks gemonitord en wanneer noodzakelijk wordt zand in de kribvakken teruggebracht.
Mogelijk wordt door de lichte begrazingsdruk de vegetatieontwikkeling enigszins beperkt.

rivierzijde tegen de zetstenen w a l worden bedekt met kokosmatten ter extra verdediging en kan een belangrijke
functie zijn voor de aanwas van vegetatie (deskundige moet hierin adviseren).
Door deze verlaging zal een plasdras situatie ontstaan, welke benedenstrooms in indirect verband in verbinding
staat met de Nederrijn. Deze verbinding wordt in hoogte, breedte en lengte gewaarborgd door het aanbrengen van
een drempelconstructie. De hoogte van de drempel bepaalt de mate van overstroming, de overstromingsfrequentie
en de invloed van golfslag en zog in de plasdras zone. De drempelconstructie regelt z o w e l de in- als uitstroom. De
uitstroom is onder andere afhankelijk van de verhouding en het samenspel tussen de instroomdrempel en de
bodemhoogte in de plasdras zone. Daarnaast speelt de begroeiing hierbij een belangrijke rol. Door deze indirecte
verbinding tussen rivier en achterliggende oever blijft altijd water achter de verharde kade aanwezig, waardoor de
plasdras situatie wordt versterkt.
De instroomdrempel wordt gerealiseerd met zo min mogelijk natuuronvn'endelijk en -vreemd materiaal. Voor de
vormgeving zijn tientallen varianten te bedenken. In eerste instantie wordt voorgesteld een constructie te maken
die opgebouwd is uit houten damplanken en grove natuursteen ter versteviging. Om de scheiding tussen de rivier
en de plasdras zone aan te geven blijft een wal van een aantal meters breedte (kruinhoogte) in stand gehouden.
Hierin komt een doorbraak, waarin de drempelconstructie wordt gemaakt. Aan weerszijden van de doorbraak
wordt een damwand gezet in de vorm van een stuw (open trapezium), deze houdt de kade in stand en zorgt voor
het behouden van de doorbraak. Vervolgens wordt tussen de houten damwanden een betonnen dek op hoogte
geplaatst, die de in- en uitstroom moet gaan " r e g e l e n " . Dit betonnen dek moet de hoogte van de
drempelconstructie waarborgen. Om de stevigheid en beheersbaarheid te garanderen wordt een deel van de kade
(wanneer nodig) en de gehele damwandconstructie bestort met grove natuursteen. Bij de drempelconstructie geeft
dit aan de rivierzijde en aan de plasdras zijde een waaiervormig aanzicht.
Vegetatiebeeld en
standptaatsfactoren
Nabij de drempelconstructie z a l een hoogdynamisch milieu ontstaan door zog en golfslag, veroorzaakt door
schepen. Retourstromen met zuig- en duwkracht veroorzaken een hoge dynamiek. Verder naar achteren ontstaat
een laagdynamisch milieu met meer stilstaand water.
Naar verwachting zal hier riet, bies en wilgen voorkomen. Riet is een in het water of drassige grond groeiende, 0,6
tot 1 meter diepte, hoge grassoort. (Matten)bies is een in stagnant tot zwak stromend, zoet tot brak water, dieper
dan 1 meter voorkomend schijngras. Riet heeft evenals bies een dempende werking op golven.
Riet en biezen hebben gunstige milieuaspecten, ze hebben een waterzuiverend vermogen voor onder meer stikstof
en fosfaat. Een en ander is afhankelijk van het waterniveau, de aanwezigheid van peilfluctuaties en het beheer.
Tevens zijn de ecologische aspecten gunstig, aangezien op den duur andere plantensoorten zich kunnen vestigen.
Riet- en biezenoevers hebben vaak een rijke vogelstand, zoals de diverse watervogelsoorten eenden, ganzen,
zwanen en meerkoeten, zangvogels als de blauwborst, bosrietzanger en karekiet. Tevens zijn moerassen van belang
voor diverse groepen van insecten. Voor deze dieren vormen verhoutte Stengels (in de winter) en overjarige
planten waardevolle leefgebieden. Verder worden eieren van amfibieen (en mogelijk vissen) afgezet op de
Stengels. Zones met riet en biezen kunnen verder van essentieel belang zijn als verplaatsingsmogelijkheden voor
planten en dieren. Het creeren van een plasdras situatie biedt zeer goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling.

Natuur technisch
onderhoud
Een plasdras vegetatie is zeer ondiep of rond de waterlijn liggende vegetatie. Een deel van het water kan tijdens
hoge afvoeren geborgen worden. Ze dienen echter geen onderdeel van het doorstroomprofiel te vormen. De
bedoeling is dat deze natuurlijk begroeid raakt. Een diepte van meer dan 0,40 meter biedt plaats aan
waterplanten, enkele moerasplanten en geeft de meeste mogelijkheden voor de waterfauna. In de ondiepere natte
stroken groeien veel moerasplanten en ruigtekruiden. Om een snelle verlanding te voorkomen moeten natte
stroken niet te ondiep worden aangelegd. Een plasdras situatie met functies voor planten van natte en vochtige
grond mag hoogstens 10 c m boven water liggen. Zolang een plasdras niet verlandt, slaan geen wilgen en elzen op.
Het natuur technisch onderhoud moet er op gericht zijn dat geen verlandingssituaties ontstaan. Een opslag van
wilgen en elzen is niet gewenst, dus er moet eenmaal per jaar gemaaid worden. Teveel aan wilgen kan teveel
schaduw veroorzaken, waardoor ontwikkelingsmogelijkheden van een oevervegetatie met rietzoneplanten, grassen
en kruiden beperkt wordt.
Op plaatsen in stilstaand en langzaam stromend water kan jaarlijks gemiddeld vier centimeter baggervorming
plaatsvinden. Bagger bestaat uit sediment, afgestorven dierlijk en plantaardig materiaal. Enige bagger op de
bodem van wateren is voor veel bodemorganismen en planten als w i t t e waterlelie, gele plomp en krabbescheer een
voorwaarde. De betekenis voor planten en dieren daalt echter sterk wanneer de baggerlaag te sterk wordt.
Daarnaast wordt het water na verloop van tijd ondieper door de aangroei van bagger. De frequentie van het
baggeren wordt bepaald door monitoring, maar waarschijnlijk is dit om de 7 a 10 jaar.

Natuur technisch onderhoud
De oeverwal tussen de rivier en de Strang moet in eerste instantie afgezet worden voor de grote grazers die
momenteel in Meinerswijk lopen. Doordat deze grazers hier tijdelijk niet kunnen komen, kan het vloedbos en
ruigtekruiden tot ontwikkeling komen. Wanneer zich hier voldoende struweel en wilgen hebben kunnen vestigen
kan de afzetting verwijderd worden. Uit monitoring blijkt hoelang deze afrastering behouden moet blijven,
waarschijnlijk duurt dit vijf jaar. Om de gewenst waterdiepte in de Strang te behouden moet regelmatig
gemonitord worden of niet t e v e e l aanzanding en -slibbing plaatsvindt. Wanneer dit het geval is moet gebaggerd
worden.
Het geheel wordt door de reeds aanwezige begrazers in Meinerswijk jaarrond begraasd, om een natuurlijke
vegetatie te krijgen. Het natuurtechnisch onderhoud komt in handen van de gemeente Arnhem, aangezien de
gemeente Arnhem al het huidige onderhoud in Meinerswijk in handen heeft. Het riviertechnische beheer wordt
verzorgt door Rijkswaterstaat, dit betreft alleen de kribvakken en de kribben zelf. Het huidige onderhoud wordt
niet aangepast, nadat de inrichtingsmaatregelen zijn uitgevoerd.

Meinerswijk II
Technische
Beschrijving
Dit d e e l van het projectgebied biedt beperkte mogelijkheden voor het ontwikkelen van natuurvriendelijke oevers.
Het is een relatief smalle oever (30 meter tot de NVO-lijn). Aan de NVO-lijn bevind zich bebouwing in de vorm van
een oude steenfabriek en een aantal woonhuizen. Het is noodzakelijk dat de veiligheid van de bewoners van deze
huizen gegarandeerd blijft. Door de stortstenen te verwijderen, kan door afslag ten gevolge van golven en
waterstandfluctuaties een steilwand ontstaan die oncontroleerbaar is. Afkalving van de oever heeft ten gevolge dat
mogelijk binnen tien jaar een d e e l van de grond nabij de dijk geheel is weggeslagen door golven of is geerodeerd
bij hoogwater. Om dit tegen te gaan kan een vooroeververdediging geplaatst worden. Het aanleggen van
vooroeververdediging is een maatregel die plaats vindt op enige afstand van de oever, zodat er een luwe zone
tussen de oever en de verdedigende constructie ontstaat. Door op een meter afstand van de oever (bij normale
waterstand) een palenrij te plaatsen met daartussen wiepen of wilgentenen kan afkalving als gevolg van golfslag
voorkomen worden.
Uiteindelijk is besloten na afweging op voornamelijk het ecologische vlak dat in dit deel van de oever nauwelijks
" w i n s t " kan worden geboekt zonder andere randvoorwaarden zoals veiligheid, rivierkunde en financien in het
gedrang te brengen. Een andere beweegreden voor dit besluit is het feit dat dit d e e l van de oever 5 jaar geleden
nog is aangepast ten behoeve van de veiligheid. Destijds is gestreefd naar een hogere ecologisch waarde en is de
maximaal te behalen winst verkregen. In het inrichtingsdeel Meinerswijk II worden dan ook geen grootschalige
veranderingen doorgevoerd. Bekeken moet worden of het verwijderen van baksteen uit de kribvakken en het
vervangen hiervan met grove natuursteen enige visuele verbetering brengt.

Vegetatiebeeld
en
standplaatsfactoren
De huidige vegetatie, van groepen wilgen in een kribvak en in de andere kribvakken ruigtesoorten met gras, blijft
gehandhaafd. De opgaande vegetatie blijft bestaan zoals deze nu ook aanwezig is.

Natuur technisch
onderhoud
Het natuur technische onderhoud blijft bestaan zoals deze momenteel gevoerd wordt, aangezien geen ingrijpende
inrichtingsmaatregelen worden getroffen. Hier vindt dus eveneens jaarrond begrazing plaats.

Meinerswijk III
Technische
beschrijving
Achter de verharde kade zoals deze reeds aanwezig is, wordt de oever afgegraven over een lengte van 280 meter
en een breedte van ongeveer 50 meter. Het ontgraven gedeelte krijgt in lengterichting een oplopend talud dat aan
de benedenstroomse zijde aansluit op de drempelconstructie en aan de bovenstroomse zijde aansluit op de
bestaande maaiveldhoogte. In de breedte gezien krijgt de plasdras zone een komvormig, met een vlakke
bodemlijn, (of trapsgewijs, v-vormig, deskundige moet hierin adviseren) aanzicht. De achterliggende gedachten
hierbij is ten eerste het verkrijgen van verschillende hoogten (geleidelijk oplopend) in de plasdras zone ten
behoeve van de diversiteit in de vegetatie. Ten tweede wordt hierdoor het gebruik van natuuronvriendelijk en vreemd materiaal tegengegaan. De aan de rivierzijde gelegen zetstenen wal en de aan de landzijde grenzende en
met asfalt afgewerkte zomerkade worden zo beschermd tegen erosie en onderspoeling bij hogere waterstanden.
Deze bescherming bestaat uit een kleidek met een dikte van 1 meter die eveneens de verspreiding van eventueel
aanwezig klasse I t / m VI materiaal, in het snijvlak van vergraving, moet tegengaan. De kleilaag kan aan de

Toelichting op het inrichtingsvoorstel

Meinerswijk I
Technische
beschrijvin%
Hier wordt een benedenstrooms aangetakte Strang gerealiseerd. Aangezien de stroming bij normale waterstand
hier gering is, kunnen veel karakteristieke riviersoorten hier voorkomen. Stroomminnende planten en dieren zuilen
hierin niet of nauwelijks voorkomen (Bron: evaluatie nevengeulen Opijnen en Beneden Leeuwen 1993-1998).
Vanwege de tigging van de Strang is het waarschijnlijk dat golven, opgewekt door voornamelijk stroomopwaartse
scheepvaart op de rivier, de geul kunnen binnendringen. Dit betekent regelmatige waterspiegeldalingen met
verstoringen van de stroomsnelheid en met lichte golfslag langs de oevers van de Strang.
De Strang wordt op dusdanige wijze gesitueerd dat de bestaande zuidoever van de Nederrijn in takt kan worden
gelaten. De kribben en kribvakken zuilen niet of nauwelijks worden aangepast bij de herinrichting van de oevers.
De enige mogelijke aanpassing is het verwijderen van baksteen uit de kribvakken. Hiervoor wordt, waar nodig,
grove natuursteen voor teruggebracht. De bestaande strekdam van zetsteen die de scheiding vormt tussen de
vaargeul en de bestaande Strang wordt geheel in takt gelaten.
De Strang krijgt bij aanleg een lengte van 534 meter, een maximale breedte van circa 20 meter en een minimale
breedte van 5 meter en wordt op dusdanige wijze gerealiseerd dat deze aansluit op de bestaande Strang tussen de
bandijk en de zetstenen strekdam. Tussen de Strang en de rivier wordt de bestaande oever in stand gehouden.
Hierdoor ontstaat bij aanleg een oeverwal van circa 50 meter breed. In eerste instantie is voorgesteld de oeverwal
een breedte te geven van 30 meter. Nadeel van deze beperkte breedte is dat de kunstmatige ingrepen met
stortsteen, voor het in stand houden van de oeverwal, in strijd zijn met het gestelde doel zo min mogelijk
natuuronvriendelijk en -vreemd materiaal aan te voeren bij het realiseren van de nieuwe inrichting.
De noordelijke oever van de Strang wordt relatief steil. Het talud krijgt een schuinte van ongeveer 1:5. Als
bescherming van dit talud tegen afslag bij opkomend hoogwater z a l een kleidek worden aangebracht van een meter
dikte. Het kleidek wordt van bestaande maaiveldhoogte tot het laagste punt in de Strang aangebracht. Zo wordt
niet alleen afslag van het talud, maar ook de verspreiding van mogelijk klasse I t / m IV materiaal in het snijvlak van
vergraving tegengegaan. De overgang van het noordelijke talud in het watervoerende deel van de Strang (bij
normale waterstand) z a l ter hoogte van de NVO-lijn komen te liggen. Dit betekent een verschuiving van de
inrichting tot buiten de NVO-lijn, hiervoor is in beginsel (m.b.t. het zuidelijke talud) toestemming verkregen door
de gemeente Arnhem (Mevr. C. Paris) en de beheerder van Meinerswijk (Dhr. J . Didder).
Aangezien dit niet voldoende is moet dit in overleg gebeuren met de eigenaar van de grond (Staatsbosbeheer).
Gestreefd wordt naar een zo groot mogelijke interactie tussen de rivier en het land, de oever krijgt daarom een
bochtig verloop. Het raakvlak van land en water wordt dan drie keer vergroot (schatting) in vergelijking tot de
aanleg van een recht verloop. Het bodemverloop van de Strang z a l dusdanig worden aangelegd dat deze aan het
uiteinde (oostzijde nabij de steenfabriek) aansluit op de bestaande maaiveldhoogte en aan de westzijde aansluit op
de bodemhoogte van de bestaande Strang. Op deze w i j z e krijgt de natuur de mogelijkheid zich te ontwikkelen van
de westzijde naar de oostzijde.

Vegetatiebeeld
en
standplaatsfactoren
In deze oeverzone wordt gestreefd naar een grote ruimtelijke diversiteit met lintvormige patronen. Aan de rivier
ligt kaal zand, met pionierssoorten wat gevolgd wordt door vloedbos en ruigtekruiden. Deze groep planten bestaat
uit soorten zoals de grote brandnetel, koninginnekruid, harig wilgenroosje, bosrank, heggenrank en haagwinde.
Ruigtekruiden trekken insecten aan en daarmee ook insectenetende vogels en vogels uit moeraszones en de
ooibossen. Hoog op de bestaande oever, die gedurende een korte tijd en buiten het vegetatieseizoen onder water
staat, groeit oeverwalbos. Wilgen en populieren kunnen zich hier vestigen. Verder naar de Strang langs het
"stilstaande" water vestigt zich moerasbos, welke net als de vloedbossen uit wilgen en populieren bestaat, maar
ook komen elzen voor. Dichterbij en in het water vestigen moerasplanten of helofyten. De wortels staan in de
onderwaterbodem, de rest van de plant bevindt zich geheel of gedeeltelijk boven water. De belangrijkste soorten
zijn : heen, lisdodde, egelskop, driekantige bies en mattenbies. Moerasvegetatie is zeer insectenrijk. Daarnaast is
deze plantengordel een leef-, broed- e n / o f belangrijk voedselgebied voor een aantal watervogels, zangvogels en
reigerachtigen. Het water in de Strang is het domein van drijvende en ondergedoken water- en moerasplanten. Met
plantengemeenschappen als kroossoorten en fonteinkruiden. Daarop volgt weer een zone met moerasplanten. Het
talud aan de zuidoostelijke oever is zeer flauw, waarop zich bloemrijke- en soortenrijke graslanden voorkomen.
Stroomdalgraslanden zijn karakteristiek voor rivieren. De opvallende plantensoorten zijn beemdkroon, grote
ratelaar, gewoon knoopkruid, oosterse morgenster, gewone vogelmelk en kattedoorn.
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