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BESLUIT ONTGRONDINGENWET VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND

Datum besluit
Onderwerp
Activiteit
Verlenen/weigeren
Aanvrager
Zaaknummer

8 september 2016
: Ontgrondingenwet - gemeente West Maas en Waal

Zandwinning Over de Maas
vergunning wijzigen
Over de Maas BV
2008-008721

I GEGEVENS

1 AANVRAAG

Bij brief van 22 april 2016, is door Over de Maas BV een verzoek om wijziging van de vergunning
ingevolge de Ontgrondingenwet ingediend voor het zandwinproject Over de Maas in de gemeente
West Maas en Waal. Deze vergunning is op 18 maart 2009 verleend onder nr. 2008-008721en is
laatst gewijzigd d.d. 16 september 2013.
De nu gevraagde wijziging heeft betrekking op een deel van de verbindingsgeul tussen de westplas
en de Veerweg. Vergunninghouder is voornemens de verbindingsgeul deels te realiseren met een
zandzuiger waarbij wordt gezogen tot NAP -15m. Hierdoor ontstaat over een oppervlakte van 5 ha
een overdiepte t.o.v. de vergunning. Deze overdiepte zal weer worden aangevuld met toutvenant uit
de rest van de geul en overloop zand uit de zandwinplas. Het reconstructieplan zoals in de huidige
vergunning is vastgelegd wordt daarmee ongewijzigd gerealiseerd.

Het ontwerpbesluit heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Wij hebben binnen deze termijn
geen zienswijzen ontvangen.

2 PROCEDURE

Op grond van artikel 3, eerste lid, van de Ontgrondingenwet is het verboden te ontgronden zonder
vergunning. Volgens artikel 8, tweede lid, zijn wij bevoegd om over deze aanvraag te beslissen. Voor
ontgrondingen in het winterbed van een tot de rijkswateren behorende rivier is in artikel 8, derde lid,
bepaald dat wij deze bevoegdheid uitoefenen in overeenstemming met "Onze minister". Dit betekent
dat wij de onderhavige ontgrondingsvergunning pas definitief kunnen verlenen nadat de Minister van
Infrastructuur en Milieu daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

De Ontgrondingenwet verklaart in artikel 10, eerste lid, afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht en afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer van toepassing op de totstandkoming van
een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet. Wij hebben de ontvangst van het wijzigingsverzoek
bevestigd en toegestuurd aan de betrokken bestuursorganen met het verzoek om een zienswijze
daaromtrent te geven.

3 ADVIEZEN

De gemeente West Maas en Waal heeft ons bericht geen bezwaar te hebben tegen de gevraagde
wijziging. De gemeente overweegt daarbij dat het reconstructieplan ongewijzigd wordt opgeleverd met
materiaal dat binnen het project beschikbaar is.
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Het Waterschap Rivierenland heeft meegedeeld dat de voorgestelde wijziging in de werkwijze en de
locatie en diepte van de tijdelijke voorziening geen aanleiding geven tot het maken van opmerkingen
of het stellen van aanvullende voorwaarden.

Rijkswaterstaat heeft op 5 juli 2016 voor de gewijzigde uitvoering een revisievergunning ingevolge de
Waterwet afgegeven.

II BELANGENAFWEGING

Door de voorgestelde werkwijze wordt het droge grondverzet beperkt en daarmee de mogelijke
overlast voor omwonenden. Door de tijdelijke verdieping kan extra industriezand worden gewonnen.
Binnen het project is meer dan voldoende overige specie beschikbaar voor de reconstructie. Het
Reconstructiepfan wordt ongewijzigd uitgevoerd, het eindbeeld zal niet wijzigen ten opzichte van de
huidige vergunning.
Rivierkundig zijn er geen bezwaren. Rijkswaterstaat heeft in het kader van de Waterwet een
revisievergunning verleend voor de tijdelijke overdiepte. Ook het Waterschap en de gemeente West
Maas en Waal hebben geen bezwaren.
Wij overwegen dat de gevraagde wijziging voordelen heeft qua uitvoering van de werkzaamheden en
ook wat betreft het optimaal benutten van het in het pfangebied aanwezige industriezand. Daarbij is
van belang dat de eindoplevering ongewijzigd blijft.
Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door de tijdelijke verdieping, zijn voor zover
ons bekend niet in het geding.
Dit betekent dat wij kunnen meewerken aan de gevraagde wijziging.

III BESLUIT

Gedeputeerde Staten van Gelderland;
Gelet op de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Gelderland;

HEBBEN BESLOTEN

De ontgrondingsvergunning 2008-008721 d.d. 18 maart 2009, laatst gewijzigd 16 september 2013
opnieuw te wijzigen.

Er wordt een tijdelijke overdiepte toegestaan zoals is aangegeven op de bij dit
wijzigingsbesluit behoren de tekening met nr. OVEM01-5-3207-1, d.d. 22 april 2016. Beneden
de op deze tekening aangegeven talud en bodemlijnen mag geen ontgronding plaatsvinden.
Deze tekening vervangt de tekening met nummer 710-55-3207H blad 2 d.d. 14 april 2008
behorende bij de gewijzigde vergunning van 16 september 2013. De overige tekeningen welke
behoren bij de gewijzigde vergunning van 16 september 2013 blijven onverminderd van
kracht.

Het betreffende terrein moet conform de geldende vergunning worden aangevuld, afgewerkt
en opgeleverd.
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3. Voor de werkzaamheden moet een (aanvullend) werkplan worden ingediend. Met de
ontgronding krachtens dit besluit mag niet worden begonnen voordat wij met het plan hebben
ingestemd. De werken moeten volgens dit werkplan worden uitgevoerd.

Namens Gedeouteerde Stater(,van GelderlandM

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van het besluit hiertegen beroep
instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-
Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een
verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een
voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het
griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer (070)
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