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Geachte

Op 7 november 2013 hebben wij van K3Delta een aanvraag voor een vergunning ingevolge de
Ontgrondingenwet ontvangen. Deze aanvraag betreft het project "Kesselse Waard" te Maren-Kessel in de
gemeente Oss, kadastraal bekend gemeente Alem, sectie A, perceelnummers 1467, 1468 en 1463,
gemeente Lith, sectie F, perceelnummers 238.

Hierbij treft u de definitieve beschikking en bijbehorende kennisgeving aan. Voor het verdere verloop van de
inspraakprocedure verwijzen wij u naar deze kennisgeving. De kennisgeving is ook vinden op
www.brabant.nl/bekendmakinoen.

Aan deze procedure is een kenmerk gekoppeld. Lt dient bij correspondentie ons kenmerk te vermelden.
Voor informatie kunt u zich wenden tot de in deze brief vermelde contactpersoon.

Cedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Bijlage: Beschikking
Kennisgeving



Kennisgeving beschikking op grond van de Ontgrondingenwet,
Kesselse Waard
Maren-Kessel, gemeente Oss

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben van K3Delta een aanvraag om een vergunning op
grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. Deze aanvraag betreft het project "Kesselse Waard" te
Maren-Kessel in de gemeente Oss, kadastraal bekend gemeente Alem, sectie A, perceelnummers 1467,
1468 en 1463, gemeente Lith, sectie F, perceelnummers 238.

De behandeling van deze aanvraag hebben Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant gemandateerd aan
de directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

De directeur van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant maakt namens Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant bekend dat de aangevraagde vergunning is verleend.

De beschikking en de aanvraag met de bijbehorende stukken liggen vanaf 20 juni 2014 tot en met 31
juli 2014 ter inzage bij de gemeente Oss. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in

kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het is ook mogelijk om de beschikking en de bijbehorende stukken in te zien bij de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant. U kunt daarvoor contact opnemen met de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant,
telefoon (088)

Tegen de beschikking kan tot en met 31 juli 2014 beroep worden ingesteld door belanghebbenden
die:

zienswijzen naar voren hebben gebracht over de ontwerpbeschikking;
redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht
over de ontwerpbeschikking.

Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.
Zo mogelijk wordt een afschrift van het besluit waarop het geschil betrekking heeft, overgelegd.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het beroep schorst niet de werking van de beschikking. Indien tijdig een beroepschrift is ingediend kan

bij een spoedeisend belang een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzitter van de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

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

beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk HZ ONG-2013-067 gekoppeld. Wij vragen u bij correspondentie,
die u richt aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA EINDHOVEN, dit
kenmerk te vermelden.

Eindhoven, juni 2014.
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Beschikking Ontgrondingenwet

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 7 november 2013 een aanvraag om een
ontgrondingsvergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen van K3Delta.

De aanvraag betreft het project "Kesselse Waard" in Maren-Kessel, gemeente Oss, kadastraal bekend
gemeente Alem, sectie A, nummers 1463, 1467, 1468, gemeente Lith, sectie F nummer 238.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ-ONG-2013-067.

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de gegevens van de aanvraag (I), de voorbereidingsprocedure (II), de
belangenafweging (III) en de behandeling van de zienswijze (IV). Tenslotte zijn in deze beschikking het
besluit met voorschriften opgenomen (V).

I. Gegevens vergunningaanvraag

I, Naam aanvrager
Datum verzoek
Datum binnenkomst

; K3Delta,
: 7 november 2013
: 7 november 2013

6515 AS te Nijmegen

2. Locatie
Bestuurlijke gemeente : Oss
Kadastrale gemeente : Alem en Lith
Sectie :AenF
Perceelnummer(s) : A: 1463, 1467, 1468 en F: 238
De percelen zijn eigendom van K3Delta, Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat.

3. Doel van de ontgronding
Projectnaam
Ontgrondingsdoel

: Kesselse Waard
: Natuurontwikkeling

4. Aard van bovenvermeld terrein
Voor ontgronding : water en natuur
Na ontgronding : water en natuur

5. Grondbalans
Aangevraagde hoeveelheid : 187.000m'f

te voeren hoeveelheid : 0m'an

te voeren hoeveelheid : 2,5 miljoen
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vraag tot verlening van de ontgrondingsvergunning, gedateerd 7 november 2013, binnengekomen

ovember 2013, bestaat uit de volgende onderdelen:
Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning;
"Werkplan ontgronding" van K3Delta B.V., oktober 2013
"Kesselsche Waard, Natuurontwikkeling door verondieping" van K3Delta B.V., oktober 2012;

Plantekening Bestemmingsplan " Buitengebied Lith 2013":

Tekening " Marense Plas en Kesselse Waard, ontgrondingsvergunning, overzicht variant 7, 1/2" met

tekeningnummer 1434 018 01 van Meet B.V., 04-11-2013:
Tekening "Marense Plas en Kesselse Waard, ontgrondingsvergunning, overzicht variant 7, 2/2" met

tekeningnummer 1434 018 01 van Meet B.V., 04-11-2013:
Tekening "Marense Plas en kesselse Waard, Inrichting, vullen put variant 7" met tekeningnummer
1434 017 0 van Meet B.V. van 29-10-2013:
Tekening "Marense Plas en kesselse Waard, Inrichting, bestaande situatie plas maart 2010
NAPkaart" met tekeningnummer 1434 003 0 van Meet B.V. van 22-06-2010:
Tekening "Marense Plas en Kesselse Waard, inrichting, kadastrale oppervlaktes in plangebied
gesplitst in water en oever" met tekeningnummer 1434 013 0 van Meet B.V. van 19-08-2013:
Tekening " De Kesselse Waard in 1872" van Ecologie en Ontwikkeling:

"Natuurtoets natuurontwikkeling Kesselse Waard, toetsing aan wet- en regelgeving, definitief" van

Grontmij, 1 oktober 2013:
"Archeologische onderzoek Kesselse Waard, Archeologische Begeleiding, Programma van Eisen

GM/PvE 282, definitief" van Grontmij, 4 november 2013:
"Archeologische onderzoek Kesselse Waard te Lith (Gemeente Oss), Bureauonderzoek, Grontmij

Archeologische Rapporten 1255, definitief" van Grontmij, 18 juni 2013:
"Geohydrologisch onderzoek, natuurontwikkeling door verondieping- plas Kesselse Waard,
definitief" van Grontmij, 26 september 2013:
"Waterbodemonderzoek, Getijdenkreek Kesselse waard, deAnitief" van Grontmij, 26 september
2013:
Machtiging van Rijkswaterstaat t.b.v. vergunningaanvraag:
Machtiging van Natuurmonumenten tbv vergunningaanvraag:
Mail met aanvullende gegeven van K3Delta "Re: Aanvraag Kesselse Waard" van 13-12-2013:
Mail met aanvullende gegeven van K3Delta "Re; Aanvraag Kesselse Waard" van 16-12-2013.

II. Voorbereidingspro«edure
l. Gevolgde procedure

De procedure als bedoeld in Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is op deze aanvraag van

toepassing.

2. Aanvraag
~ De aanvraag, ondertekend d.d. 7 november 2013, is op 7 november 2013 bij ons binnengekomen;
~ Op 18 november 2013 is de ontvangstbevestiging aan de aanvrager gezonden;
~ Op 18 november 2013 is de brief voortgang behandeling aanvraag aan de aanvrager gezonden;
~ De aanvraag met bijbehorende stukken is op 28 november 2013 verzonden aan onze wettelijk

adviseurs, respectievelijk bestuursorganen zijnde het college van burgemeester en wethouders van

de gemeente Oss en het Dagelijks Bestuur van het waterschap Aa en Maas met een verzoek om ons
van advies te voorzien.
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3. Adviezen
Wij hebben van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss en Rijkswaterstaat
adviezen ontvangen. De adviezen worden meegenomen in de belangenafweging en onze besluitvorming.
Zie hiervoor de overwegingen onder "III. Belangenafwegingen".

4. Ontwerpbeschikking
De ontwerp-beschikking is op 21 februari 2014 verzonden aan de aanvrager en de betrokken
bestuursorganen.
De ontwerp-beschikking is bekendgemaakt op de internetsite van de provincie Noord-Brabant. Vanaf 25
februari 2014 tot en met 8 april 2014 heeft de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage
gelegen bij de gemeente Oss en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Keizer Karel V Singel 8 te
Eindhoven.

5. Zienswijzen naar aanleiding van de ontwerpbeschikking
Naar aanleiding van de ontwerp-beschikking is bij brief van 7 april 2014, bij ons ingekomen d.d. 8 april
2014, een schriftelijke zienswijze binnengekomen van Stichting Achmea Rechtsbijstand, namens ''398

KM te Maren-Kessel.
De ontvangstbevestiging van de zienswijze hebben wij op 14 april 2014 aan Stichting Achmea
Rechtsbijstand en verzonden.

Op 2 juni 2014 heeft Achmea Rechtsbijstand een aanvulling op deze zienswijze ingediend.

De zienswijze met de aanvulling komt aan de orde onder punt "IV Behandeling zienswijze".

6. Beoordeling Besluit milieueffectrapportage
De aangevraagde activiteiten vallen niet onder koloml van de onderdelen C en D van de bijlage van het
Besluit milieueffectrapportage omdat deze niet (mede) zijn gericht op de winning van oppervlakte
delfstoffen. Om deze reden kan de (vormvrije) m.e.r.-beoordeling achterwege worden gelaten.
Voor wat betreft de milieueffecten gerelateerd aan de aspecten natuur en landschap verwijzen wij naar het
gestelde onder III.

III. Belangenafweging
Het ontgrondingsproject "Kesselse Waard" heeft betrekking op het aanleggen van een getijdenkreek, het
herstellen van een oude strang (nevengeul), het verondiepen van de plas en het realiseren van
natuurvriendelijke oevers. Voor het aanleggen van de getijdenkreek en de strang is een
ontgrondingsvergunning vereist. Het doel van het gehele project is om de natuur in de uiterwaarden verder
te ontwikkelen. Het project zal een bijdrage leveren aan de KRW-doelen om de ecologische kwaliteit van het
rivierengebied en de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en te borgen.
Het projectgebled is gelegen ter hoogte van de plaats Maren-Kessel in de gemeente Oss. Een groot deel van

de Kesselse Waard is reeds vergraven en vormt nu samen met de Lithse Ham een grote waterplas.
In het bestemmingsplan Buitengebied Lith van de gemeente Oss heeft de plas de bestemming Water (WA) en

de oevers de bestemming Natuur (N). De bestemming zal na uitvoering van de
ontgrondingswerkzaamheden en de inrichtingsmaatregelen niet wijzigen.
De totale oppervlakte van het in te richten gebied bedraagt circa 6,6 hectare (ha). Het te ontgronden
oppervlak bedraagt 2,5 ha. Bij de ontgronding wordt circa 187.000 m'eelaarde vergraven tot een diepte
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van maximaal 2,85 meter minus maaiveld (m-mv). Dit in afwijking van het aanvraagformulier waar 205.700

m'eelaarde is ingevuld. Uit de ingediende aanvulling op de grondbalans blijkt er 187.000 m'eelaarde te

worden vergraven.

Met het maken van de getijdenkreek kan optimaal worden geprofiteerd van het getijdenverschil dat in dit

gedeelte van de Maas nog aanwezig is. Er zal twee maal per etmaal een aanzienlijke hoeveelheid water de

plas in en uit stromen. Dit zorgt voor een hoge stroomsnelheid in de kreek wat vervolgens weer een

aantrekkende werking op allerlei stroom minnende vissen heeft om de plas als paaiplaats te gebruiken. Op

enkele plaatsen bedraagt de diepte van de kreek niet meer dan 0,50 meter. De breedte is ongeveer 10

meter. Ook een oude strang, zichtbaar op oude kaarten, zal worden hersteld. De strang krijgt een breedte

van ongeveer 30 meter en zal onderdeel uitmaken van de getijdenkreek. Ten behoeve van de realisering van

de kreek en de strang zal 127.000 m3 worden ontgraven. De grond die vrijkomt uit het maken van de

getijdenkreek en de geul wordt in de plas toegepast aan de meest nabij gelegen oever.

Om de kreek optimaal te laten functioneren wordt aan de noordkant van het projectgebled een afsluitdam

gecreeerd. Momenteel ligt er onder water al een drempel tussen de noord- en zuidkant van het gebied. Deze

drempel zal worden verhoogd zodat bij normale waterstand de zandplaat droog komt te staan en in geval

van hoog water kan het water over de dam weg stromen.
De grond uit de te verlagen kade aan de noordkant zal ook aan die zijde in de oever worden toegepast. Dus

wederom zo dicht mogelijk bij de ontgraving.
Het bestaande gronddepot van 60.000 m3 in de zuidpunt van het gebied zal worden ontgraven en, mits

toepasbaar, worden gebruikt om de plas te verondiepen. Zowel de noord- als de zuidzijde van de plas zal

worden verondiept. In het midden van de plas blijft een diep gedeelte aanwezig. Tevens zal de grond worden

gebruikt om de huidige oevers om te vormen tot natuurvriendelijke oevers met een flauw talud van 1:7.

Om de geplande verontdiepingswerkzaamheden geheel uit te kunnen voeren zal ook nog specie moeten

worden aangevoerd, tot een maximum van ca. 2,5 miljoen m3. De bedoeling is om zoveel mogelijk materiaal

aan te voeren vanuit in uitvoering zijnde Ruiinte voor de Rivierprojecten in de regio (o.a. het project

Hemelrijkse Waard). Deze specie zal per schip worden aangevoerd en hiervoor zal gebruik worden gemaakt

van de bestaande invaart nabij De Lithse Ham.

Bij de onderhavige ontgronding zijn betrokken:
a. het ontgrondingenbeleid;

b. uitvoeringsaspecten;

c. ruimtelijke ordeningsaspecten;

d. hydrologie en waterhuishoudkundige aspecten;

e. belangen van natuur en landschap;

f. archeologie en cultuurhistorie;

Met betrekking tot deze belangen merken wij het volgende op.

Ad a Ontorondinoenbeleid
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provinciale Staten hebben in december 2006 de nota "Hoofdlijnen Actualisatie van het Brabantse
grondstoffenbeleid" vastgesteld. Met dit beleid wordt beoogd een bijdrage te leveren aan een duurzame
ontwikkeling van de Brabantse samenleving. Het begrip duurzame ontwikkeling betekent voor de
grondstoffenvoorziening onder meer dat zuinig en doelmatig moet worden omgegaan met ruimte en
grondstoffenvoorraden. In dit beleid is geen sprake van kwantitatieve sturing. Het accent ligt op de kwaliteit
van de ontgrondingsprojecten.
Het voorliggende project heeft betrekking op het aanleggen van een getijdenkreek, het herstellen van een
oude strang (nevengeul), het verondiepen van de plas en het realiseren van natuurvriendelijke oevers.
Wij merken onderhavige werkzaamheden aan als een functionele ontgronding welke dient ter realisering van
een maatschappelijk gewenste functie en volledig past in kwalitatief hoogwaardige ontgrondingsprojecten.
Wij constateren dat het project in overeenstemming is met het provinciale ontgrondingen- c.q.
grondstoffenbeleid.

Ad. b Uitvoerinosasoecten
De ontgrondingswerkzaamheden en de inrichting van het gebied worden uitgevoerd zoals beschreven in:
~ Het aanvraagformulier Ontgrondingsvergunning;
~ "Werkplan ontgronding", van K3Delta B.V., oktober 2013;
~ "Kesselsche Waard, Natuurontwikkeling door verondieping" van K3Delta B.V., oktober 2012;
~ Plantekening Bestemmingsplan " Buitengebied Lith 2013":
~ Tekening "Marense Plas en Kesselse Waard, ontgrondingsvergunning, overzicht variant 7, 1/2" met

tekeningnummer 1434 018 01 van Meet B.V., 04-11-2013:
~ Tekening " Marense Plas en Kesselse Waard, ontgrondingsvergunning, overzicht variant 7, 2/2" met

tekeningnummer 1434 018 01 van Meet B.V., 04-11-2013:
~ Tekening "Marense Plas en kesselse Waard, Inrichting, vullen put variant 7" met tekeningnummer

1434 017 0 van Meet B.V. van 29-10-2013:
~ Tekening "Marense Plas en kesselse Waard, Inrichting, bestaande situatie plas maart 2010

NAPkaart" met tekeningnummer 1434 003 0 van Meet B.V. van 22-06-2010:
Tekening "Marense Plas en Kesselse Waard, inrichting, kadastrale oppervlaktes in plangebied
gesplitst in water en oever" met tekeningnummer 1434 013 0 van Meet B.V. van 19-08-2013.

Wij stemmen in met deze aanvraag, het werkplan en de tekeningen en wij zullen ter waarborging van de
uitvoering van het project door middel van een voorschrift deze koppelen aan de vergunning.

Ad. c Ruimteliike ordeninosasoecten
Volgens artikel 10, lid 2 van de Ontgrondingenwet deelt het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente van het gebied waarop de aanvraag om vergunning betrekking heeft aan ons mee of de beoogde
ontgronding in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Indien dit niet geval mocht zijn deelt het
college van burgemeester en wethouders ons mee of de gemeenteraad dan bedoeld college bereid is aan de
ontgronding planologische medewerking te verlenen.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben ons bij brief van 30-01-2014 bericht dat ze op
7 november 2013 een aanvraag hebben ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het project
Kesselse Waard. De omgevingsvergunning is nog in behandeling. Deze vergunningsaanvraag bestaat uit
meerdere deelactiviteiten. De deelactiviteit "uitvoeren van werk/werkzaamheden", waarbij een
landschappelijke beoordeling plaatsvindt volgens het bestemmingsplan, is goedgekeurd. De deelactiviteit
"kappen", waarbij 3 bakenbomen worden gekapt is inhoudelijk nog niet helemaal beoordeeld. Deze bomen
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hebben een beschermde status binnen de Gemeente Oss. Of deze bomen gekapt mogen worden zal door

het college beslist worden. Deze beslissing kan nog enige tijd op zich laten wachten.

Er bestaat vanuit het geldende bestemmingsplan geen bezwaar tegen de verlening van de

ontgrondingsvergunning.

Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontgrondingsactiviteiten in overeenstemming zijn met het

bestemmingsplan.

Ad. d Hvdrolooie en waterhuishoudkundioe asoecten
De voorgenomen ontgronding vindt plaats in het uiterwaarden gebied van de Maas. De maximale diepte van

de ontgronding bedraagt 2,85 meter en past binnen de natuurontwikkeling van het gebied. Met de

natuurontwikkeling ontstaat een nieuw hydrologische systeem. De voorgenomen ontgronding past binnen

dit nieuwe systeem.

Bij bief 23 januari 2014, binnengekomen op 5 februari 2014 heeft Rijkswaterstaat ons van advies voorzien.

Rijkswaterstaat geeft aan dat ingevolge artikel 8 lid 3, tweede volzin van de Ontgrondingenwet, het

voornemen van de vergunningverlening de instemming van Rijkswaterstaat behoeft. Op het besluit tot

instemming is -gelet op het bepaalde artikel 10:32 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) — afdeling

10.2.1 van de Awb van toepassing. De beoordeling vindt plaats aan de belangen zoals die aan

Rijkswaterstaat zijn toevertrouwd in het kader van de Ontgrondingenwet. Deze belangen zijn de

bescherming van rijkswaterstaatwerken en de verzekering van een veilig en doelmatig gebruik van die

werken met inbegrip van het belang van verruiming of wijziging anderszins van die werken. Het advies dat

ter beoordeling van de belangen is Ingewonnen, is positief. Rivierkundig gezien is er geen bezwaar tegen de

verlening van de bovenstaande ontgrondingsvergunning. Gelet op bovenstaande besluit Rijkswaterstaat in

te stemmen met onderhavige ontgraving op de locatie zoals weergegeven in het adviesverzoek.

Op basis van het vorenstaande concluderen wiJ dat de voorgenomen ontgrondingwerkzaamheden

hydrologisch en waterhuiskundig gezien, geen nadelige consequenties zullen hebben en er geen

hydrologische en waterhuiskundige belemmeringen bestaan de ontgronding uit te voeren.

Ad. e Belanoen van natuur en landschao
Om de natuur in de uiterwaarden verder te ontwikkelen zal de Kesselse Waard worden heringericht. Er zal

een getijdenkreek worden aangelegd, een oude strang (nevengeul) hersteld, de plas zal worden verondiept

en er zullen natuurvriendelijke oevers worden gerealiseerd.
Het project zal tevens een bijdrage leveren aan de KRW-doelen om de ecologische kwaliteit van het

rivierengebied en de oppervlaktewaterkwaliteit te verbeteren en te borgen.

Het gebied valt onder de Ecologische Hoofdstructuur (EH5). De EH5 heeft rivier- en moeraslandschap als

ambitietype. De beschermde status heeft geen beperkende consequenties voor de voorgenomen activiteit.

Met dit plan wordt hier Juist invulling aan gegeven.
Met inachtneming van het bovenstaande constateren wij dat de ontgronding gunstig Is voor de

natuurontwikkeling in het gebied en leidt tot een verbetering van natuur-, landschaps- en aardkundige

waarden. De belangen van natuur en landschap vormen als zodanig dan ook geen belemmering voor het

uitvoeren van de ontgronding- en inrichtingsactiviteiten.

Natuurbeschermingswet 1998
De Natuurbeschermingswet 1998 ziet toe op de bescherming van aangewezen natuurgebieden. Daarbij

wordt onderscheid gemaakt tussen 'Beschermde natuurmonumenten'n 'Natura 2000 gebieden'.
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Deze wet bevat een aantal verbodsbepalingen (artikel 16 lid 1, artikel lgd lid 1) waarbij het verboden is

zonder vergunning handelingen te verrichten of projecten uit te voeren die (nadelige) gevolgen kunnen
hebben voor de beschermde natuurmonumenten en/of Natura 2000 gebieden.
Het plan betreft het herinrichten van de Kesse(se waard met herbruikbare grond en waterbodems. De plas
wordt verondiept om de ecologische gesteldheid te verbeteren. I-liervoor wordt specie (grond) aangevoerd
met behulp van binnenvaartschepen. Beoogd resultaat zijn een verondiepte plas met een leeflaag en herstel
van ecologische waarden en bijdrage aan hoogwaterveiligheid.
Relevante Brabantse Nbw-gebieden binnen 25 km:

~ Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek op ca. 15 km.
~ Loonse- en Drunense Duinen en Leemkuilen (binnen 25 km gelegen)
~ Beschermd natuurmonument Dommelbeemden gelegen op plusminus 20 km

Binnen 25 km liggen ook de Gelderse Nbwet-gebieden Uiterwaarden Waal (op een afstand van minder dan 1

km) en Uiterwaarden Nederrijn. Dit Natura 2000 gebied wordt in de Natuurtoets behandeld, maar voor de
beoordeling is provincie Gelderland bevoegd gezag.

Vergunningplicht en vergunbaarheid in het kader van de Nbwet is aan de orde als de voorgenomen activiteit
(significant) negatieve effecten op de instandhoudingdoelen van Nbwet-gebieden heeft.
Gezien de afstand tot het meest nabijgelegen Brabantse Nbwet-gebied kan alleen stikstofdepositie een
mogelijke negatief effect hebben. Daarbij is het materieel dat bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt
ingezet als mogelijke stikstofbron aan te merken. Een mogelijk effect door stikstofdepositie kan worden
aangetoond met een stikstofdepositieberekening.
Omdat de stikstofemissie hier een tijdelijke situatie betreft waarvan alleen sprake is in de aanlegfase, is

mede gezien de afstand tot het meest nabijgelegen Brabantse Nbwet-gebied, de verwachting dat hier geen
(significant) negatieve effecten zullen zijn.

Op basis van de verstrekte informatie geldt voor de voorgenomen activiteit geen vergunningplicht in het
kader van de Nbwet voor provincie Noord-Brabant. Vanuit deze wet bestaan dan ook geen belemmeringen
met betrekking tot de uitvoering van het ontgrondingsproject

Ad. f Archeolooie en cultuurhistorie
Het plan/projectgebied wordt natuurvriendelijk ingericht. Hiervoor wordt een getijdenkreek ingericht, een

oude strang en een oude krib hersteld, het landschap rondom de krib deels verlaagd en een plas verondiept.

Het gebied waarvoor een ontgrondingsvergunning wordt aangevraagd heeft deels een hoge archeologische
verwachting en deels een middelhoge archeologische verwachting op de archeologische beleidskaart van de

gemeente Oss. Deze kaart is in 2012 geactualiseerd. in het gehele gebied kunnen archeologische waarden

worden verwacht uit de periode Bronstijd tot en met de Nieuwe Tijd. Tijdens de voorgenomen
graafwerkzaamheden wordt een Archeologische Begeleiding uitgevoerd om de specifieke archeologische
verwachtingswaarde te toetsen en eventueel aanwezige archeologische waarden te documenteren. Hiervoor

is een programma van Eisen opgesteld. De begeleiding richt zich op de uit te graven getijdenkreek en het
herstel van de oude strang. Er zal hiervoor een voorschrift worden opgenomen.

Met betrekking tot het aspect archeologie zijn er geen bezwaren om de ontgrondingsvergunning te
verlenen.
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IV Behandeling zienswijze
Bij brief van 7 april 2014, ingekomen d.d. 8 april 2014, heeft Stichting Achmea Rechtsbijstand, namens de

, een schriftelijke zienswijze ingediend tegen de voorgenomen ontgronding. Hierna te

noemen als inspreker.
De inspreker woont aan de en is belanghebbende in deze zaak. De zienswijze beperkt zich tot

het herstel van de oude strang en e gevolgen die het project op de woning en het perceel van de inspreker

zouden kunnen hebben.

Op 2 Juni 2014 is door Stichting Achmea Rechtsbijstand een aanvulling op de zienswijze ingediend. Deze

aanvulling heeft geen betrekking op de ontwerpbeschikking en de betrokken belangen en zal dan ook

separaat worden behandeld.

De zienswijze heeft betrekking op het volgende:
In de zienswijze wordt gesteld dat het herstel van de oude strang niet noodzakelijk is om het doel

van het project, natuurontwikkeling, te bereiken;
lnspreker is van mening dat zijn belangen niet voldoende zijn meegenomen in het project;

Inspreker is van mening dat de door Grontmij opgestelde stukken, ter onderbouwing van de

geplande ontgravingswerkzaamheden ten behoeve van herstel van de oude strang, serieuze

tekortkomingen bevatten;
Het door de Grontmij opgestelde rapport (Omgevlngsaspecten herinrichting Kesselsche Waard,

Inspraak en afstemming" 313745 / CM-0113157 van 1 oktober 2013) over het grondwaterpeil bij

de woning van de inspreker maakt geen onderdeel van de aanvraag. Inspreker stelt dat dat wel had

gemoeten aangezien de uitvoering van het project impact kan hebben op de woning;

Inspreker vreest dat als gevolg van de uitvoering van het project het grondwaterpeil zal zakken wat

schade aan de woning zou kunnen veroorzaken.
Inspreker verzoekt om de plannen in deze vorm niet uit te voeren maar om tegemoet te komen aan

de zienswijze en de oude strang niet te herstellen.

Als onderbouwing van de zienswijze heeft inspreker een tegenrapport op laten stellen door Tauw

("Deskundigenbeoordeling grondwatereffecten als gevolg van herinrichting Kesselsche Waard"

N003-1222396JLY-mdg-V02-NL2 van 4 april 2014). Deze onderbouwing is samen met de zienswijze

ingediend. De zienswijze bevat een 16-tal bijlagen, waaronder het rapport van Crontmij dat volgend

inspreker bij de aanvraag betrokken had moeten worden.

De bijlagen bij de zienswijze alsmede het tegenrapport van Tauw zijn bij de overwegingen omtrent de

ingebrachte zienswijze betrokken.

De aanvrager van de vergunning, K3Delta, heeft Grontmij verzocht een aanvullende notitie op te stellen

("Aangevulde notitie berekeningen voor Maren Kessel; Grontmij, 19 mei 2014" met nummer CR-0131406).

Deze notitie is ingediend bij het bevoegd gezag en betrokken bij de aanvraag en overwegingen met

betrekking tot de ingebrachte zienswijze.

Overwegingen omtrent de ingebrachte zienswijze
Bij de herinrichting van de Kesselse Waard worden twee getijdekreken aangelegd. I-liermee verplaatst het

bed van de Maas zich dichter naar de winterdijk en naar de daar aanwezige bebouwing. In een

geohydrologisch onderzoek ("Aangevulde notitie berekeningen voor Maren Kessel; Grontmij, 19 mei 2014)
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is gekeken in hoeverre deze uitbreiding van de Maas van invloed is op de grondwaterstand ter plaatse van de
dijk. Bij een mogelijke verlaging van de laagste grondwaterstand zou zetting kunnen optreden met als
mogelijk gevolg schade aan de aanwezige bebouwing.

De ondergrond, zowel binnendijks als buitendijks, bestaat uit een ca. 4,5 m dikke kleilaag op een ca.60 m

dikke zeer goed doorlatende zandlaag. De Maas is ingesneden tot in deze zeer goed doorlatende zandlaag.
De bovenliggende kleilaag is zeer slecht doorlatend. In de kleilaag ligt de grondwaterstand gemiddeld op
4,10 m NAP en schommelt ca. 1,2 m tussen zomer- en winterstand. In de zandlaag eronder ligt de
gemiddelde stijghoogte op 1,00 m NAp en schommelt ca. 1,6 m. Dit betekent dat ter plaatse een sterke
infiltratiesituatie is met een vrij permanent stijghoogteverschil van ca. 3 m. I-let grote stijghoogte verschil
wordt veroorzaakt door de slechte doorlatendheid (grote weerstand) van het kleipakket.

Zowel binnendijks als buitendijks wordt de grondwaterstand in de kleilaag voornamelijk bepaald door
neerslag en verdamping. Als gevolg van de slechte doorlatendheid van de kleilaag kan het
neerslagoverschot slecht wegstromen. In het onderliggende zandpakket wordt de stijghoogte in het
zandpakket vrijwel volledig bepaald door het peil in de Maas. Dit is het gevolg van de insnijding van de Maas

tot in dit pakket en de zeer goede doorlatendheid van het zandpakket.

Bij de aanleg van de getijdekreek, wordt de afstand van het binnendijkse gebied tot de Maas kleiner. De

kortere afstand tot de ingesneden Maas en de lage Maasstanden zouden van invloed kunnen zijn op de
grondwaterstand in de kleilaag binnendijks door:

1. Directe drainage van de kleilaag door de Maas, ofwel het ontstaan van een horizontale
grondwaterstroming richting Maas, waardoor de grondwaterstand wordt verlaagd;

2. Indirecte drainage door verandering van in de stijghoogte in het zeer goed doorlatend zandpakket.
Een verandering van de stljghoogte in het zandpakket zou, via de verticale grondwaterstroming, van

invloed kunnen zijn op de grondwaterstand in de deklaag.

Ad 1: horizontale stroming.
Omdat het kleipakket gelaagd is opgebouwd is er verschil tussen de horizontale en verticale doorlatendheid.
De horizontale doorlatendheid beter is dan de verticale doorlatendheid, maar nog altijd slecht. Uit de
berekeningen blijkt dat de drainerende werking van de Maas in horizontale zin zeer beperkt is. Op geringe
afstand (enkele tientallen meters) wordt de grondwaterstand niet meer befnvloed door de veel lagere stand
in de Maas. De winterdijk met daaraan de bebouwing ligt op een afstand van 100 m van de aan te leggen
getijdekreek van de Maas. De drainerende invloed van de getijdekreek reikt dus niet tot aan de bebouwing.

Ad 2: verticale stroming
In het binnendijkse gebied wordt de stijghoogte in het goed doorlatende zandpakket nu al geheel bepaald
door de waterstand in de Maas. Aanleg van de getijdegeul brengt hierin geen verandering. Er zal dan ook

geen verandering optreden in de infiltratie vanuit de kleilaag naar de goed doorlatende zandlaag.
Geconcludeerd kan worden dat de grondwaterstand in de kleilaag niet wordt beinvloed door de aanleg van

de getijdegeulen Er zullen daarom geen negatieve consequenties zijn voor de bebouwing aan de winterdijk.

Gezien de bovenstaande overweging wordt de ingebrachte zienswijze door ons niet overgenomen.
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Samenvattend.
Onder afweging van alle bij de onderhavige ontgronding betrokken belangen alsmede gelet op de

binnengekomen adviezen en zienswijzen die in de belangenafweging zijn meegenomen, verlenen wij de

vergunning.

Bankoarantie
Houder van de vergunning is gehouden om voorafgaand aan de start van werkzaamheden als waarborg voor

de nakoming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften een bankgarantie te stellen. Gezien

Het aantal hectaren dat heringericht deint te worden, het belang van een correcte'erinrichting van het

project en haar omgeving en de hoeveelheid te ontgraven ophoogzand en teelaarde stellen wij het

garantiebedrag op 445.000,—.

De bankgarantie zal worden vrijgegeven, nadat naar ons oordeel de houder van de vergunning aan de

voorschriften van de vergunning heeft voldaan of nadat deze aan de provincie heeft vergoed de kosten van

de werkzaamheden, door de provincie verricht ter voorziening in hetgeen de houder van de vergunning

heeft nagelaten ter behoorlijke nakoming van die voorschriften te doen.
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V. Besluit

GEDEPUTEERDE STATEN VAN NOORD BRABANT;

gelet op de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Noord-Brabant;

BESLUITEN:

1. de door K3 Delta, Rondweg 29, 6515 AS te Nijmegen, gevraagde vergunning voor de te ontgronden
perceelgedeelten zijnde, kadastraal bekend gemeente Alem, sectie A, perceelnummers 1467, 1468 en 1463
en gemeente Lith sectie F, perceelnummers 238,

2. ter grootte van circa 2,5 ha en ontgraven van circa 187.000 m'eelaarde, zoals met arcering nader is

aangegeven op bij de aanvraag gevoegde tekening "Marense Plas en Kesselse Waard,
Ontgrondingsvergunning, overzicht variant 7" van Meet BV van 04-11-2013, te verlenen;

3. te bepalen dat aan de onder 1 bedoelde vergunning voorschriften worden verbonden;

4. te bepalen dat de geldigheidsduur van de onder 1 bedoelde vergunning eindigt op de dag waarop de
opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 8.1 is afgegeven;

De ontgronding dient uitgevoerd worden met in achtneming van de onderstaande voorschriften.

Eindhoven, 17 juni 2014

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

1

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
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Voorschriften

1. Termiinen ontarondino en ooleverino
1.1. De ontgronding dient binnen 1,5 jaar na het onherroepelijk worden van deze beschikking te zijn

beeindigd;
1.2. De inrichtingsverplichtingen moeten binnen 2 jaar na het onherroepelijk worden van deze

beschikking worden uitgevoerd dan wel zijn voltooid.

2. 5tartmeldino
2.1. Vergunninghouder dient uiterlijk een week vodr aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden het

bevoegd gezag hiervan schriftelijk dan wel per e-mail modzob.nl) in kennis te

stellen, onder vermelding van datum en nummer van deze ontgronaingsvergunning.

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

hem een waarborg voor de nakoming van deze vergunning verbonden voorschriften een

bankgarantie heeft afgegeven van 645.000,— aan het bevoegd gezag. Deze bankgarantie dient u te

sturen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035, 5601 KA EINDHOVEN.

Indien op kosten van de provincie werkzaamheden zijn verricht om te voorzien in datgene wat de

vergunninghouder heeft nagelaten, in het kader van de voorschriften, zal de bankgarantie pas

worden vrijgegeven nadat die kosten zijn vergoed.

4. Archeolooie
4.1. Bij de uitvoering van de ontgrondingswerkzaamheden ten behoeve van de uit te graven

getijdenkreek en het herstel van de oude strang dient er een archeologische begeleiding plaats te

vinden. Alle archeologische waarden die tijdens de begeleiding worden gevonden dienen conform

de KNA vastgelegd te worden.

5. Technische uitvoerina
5.1 De ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tot een maximale

diepte en onder minimale taluds overeenkomstig het werkplan Kesselse Waard, en is aangegeven op

de volgende bij de aanvraag gevoegde tekeningen:
~ Tekening "Marense Plas en Kesselse Waard, ontgrondingsvergunning, overzicht variant 7, 1/2"

met tekeningnummer 1434 018 01 van Meet B.V., 04-11-2013:
~ Tekening "Marense Plas en Kesselse Waard, ontgrondingsvergunning, overzicht variant 7, 2/2"

met tekeningnummer 1434 018 01 van Meet B.V., 04-11-2013:
~ Tekening "Marense Plas en Kesselse Waard, Inrichting, vullen put variant 7" met

tekeningnummer 1434 017 0 van Meet B.V. van 29-10-2013:
~ Tekening "Marense Plas en Kesselse Waard, Inrichting, bestaande situatie plas maart 2010

NAPkaart" met tekeningnummer 1434 003 0 van Meet B.V. van 22-06-2010:
~ Tekening "Marense Plas en Kesselse Waard, inrichting, kadastrale oppervlaktes in plangebied

gesplitst in water en oever" met tekeningnummer 1434 013 0 van Meet B.V. van 19-08-2013.
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6. Monitorino oewonnen hoeveelheden
6.1 Vergunninghouder moet jaarlijks voor 1 april opgave doen van:

~ De in het voorafgaande jaar gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen en;

~ De nog resterende te winnen voorraden (peildatum 1 januari).
6.2 Binnen een maand na de definitieve beeindiging van de ontgrondingswerkzaamheden moet opgave

worden gedaan van de in het jaar van beeindiging gewonnen en afgezette hoeveelheden

oppervlaktedelfstoffen.Deze gegevens moeten worden verstuurd aan de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant.

7. Toezicht
7.1 Deze vergunning met bijbehorende tekeningen moet gedurende de uitvoering van de

werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en op verzoek kunnen worden getoond aan de met het

toezicht belaste ambtenaren van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
7.2 Houder van de vergunning is verplicht bij controle door ambtenaren van de Omgevingsdienst

Zuidoost-Brabant, zonder recht van verrekening, de nodige personele bijstand en de nodige

meetmaterialen ter beschikking te stellen.

8. Ooleverino
8.1 De in deze vergunning bedoelde ontgronding, waaronder de afwerking en inrichting van de

ontgronde terreinen wordt pas als opgeleverd beschouwd, als aan de voorschriften Is voldaan en dit

door het bevoegd gezag schriftelijk is bevestigd.
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