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Aanvrager

Kenmerk

Boskalis bv/ Van de Wetering

220 UIT 776

Beste meneer Haverkamp,
Hierbij ontvangt u een definitief besluit over bovengenoemde aanvraag.
Uw aanvraag

Met uw brief van 27 november 2020 met kenmerk 220 UIT 0776 en met uw aanvullend mailbericht
met bijlagen van 22 december 2020 heeft u namens Boskalis bv / Van de Wetering een verzoek
ingediend om wijziging van de ontgrondingsvergunning. De wijziging betreft een optimalisatie van
de vergunde eindsituatie ingevolge de Ontgrondingenwet voor het project Millingerwaard in de
gemeente Berg en Dal.
Uw brief is op 30 november 2020 geregistreerd onder zaaknummer 2020-015704.
De ontgrondingsvergunning is verleend op 12 september 2013 en geregistreerd onder zaaknummer
2012-021852. De vergunning is vervolgens gewijzigd op 4 mei 2017, op 9 juli 2019, op 2 november
2020 en laatstelijk gewijzigd op 5 november 2021.
De nu aangevraagde wijziging heeft betrekking op het wijzigen van het definitieve ontwerp van de
eindoplevering.
Definitief besluit

Gedeputeerde Staten van Gelderland besluiten:
gezien het verzoek van Boskalis bv / Van de Wetering van 27 november 2020 met kenmerk
220 UIT 0776;
gelet op artikel 8, lid 2 van de Ontgrondingenwet en onder toepassing van artikel 3.51 van
de Omgevingsverordening Gelderland;
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gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;
gelet op de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Gelderland,
met het verzoek van Boskalis bv / Van de Wetering in te stemmen en het ontwerp van de
opleveringssituatie te wijzigen.
Wij verlenen u deze vergunning. U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op
www.overheid.nl. Degenen die een zienswijze hebben ingediend kunnen in beroep gaan tegen dit
besluit.
De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook is een vervangend voorschrift van dit besluit
beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de
uitvoering voorkomen.
Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op gelderland.nl. U kunt ook contact opnemen met het
Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de
hand. We kunnen u dan sneller helpen.
Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

Caroline Hendriks
Plv. teammanager Vergunningverlening

Bijlage(n):




Voorschriften
Tekeningen
Tek. Nr. 1546 573 0 d.d. 3 december 2020 Millingerwaard onderdeel OBJ 6.1 omput /
boomeiland.
Tek. Nr. 1546 586 0 d.d. 3 december 2020 Millingerwaard, onderdeel OBJ 6.2
zandwinplas;
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Beroep

Degemem die eem zienswijze hebben ingediend en andere elanghebbenden kunnen binnen zes weken na de
dag waarop het besluit ter inzage is gelegd 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. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige
voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
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 070 426 44 26.
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Bijlage 1

1

Voorschriften

De wijziging houdt in dat voorschrift 1 van de ontgrondingsvergunning d.d. 12 september 2013 met
zaaknummer 2012_021852 wijzigt in een nieuw voorschrift 1 dat als volgt luidt:
1.

De ontgronding moet uitgevoerd en ingericht worden overeenkomstig de aan dit besluit
toegevoegde en daarvan deel uitmakende gewaarmerkte tekeningen met de nummers:
1546 573 0 d.d. 3 december 2020, Millingerwaard onderdeel OBJ 6.1 omput / boomeiland.
1546 586 0 d.d. 3 december 2020, Millingerwaard, onderdeel OBJ 6.2 zandwinplas;
Er mag geen ontgronding plaatsvinden buiten de insteek en beneden het vlak van de
taluds en bodemlijnen.

2

Procedure

2.1
Algemeen
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 Waterstaat (lees Rijkswaterstaat Oost Nederland, hierna RWS)
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 het wijzigingsverzoek aan de
betrokken bestuursorganen toegestuurd met het verzoek om een zienswijze daaromtrent te geven.

2.2
Ontbrekende gegevens ontvangen
Op 22 december 2020 hebben wij van u per mail aanvullende informatie ontvangen. De informatie
betreft een nadere onderbouwing van de gewenste wijziging en de bijbehorende effecten.
Het mailbericht met bijlage is onderdeel van de vergunningaanvraag.

3

Adviezen

Waterschap Rivierenland heeft op 3 februari 2021 per mail aangegeven dat de voorgenomen
wijziging van de ontgrondingsvergunning geen aanleiding geeft tot het maken van opmerkingen.
De impact van de wijzigingen op de waterhuishoudkundige belangen zoals kwel en wegzijging
beschouwen zij als beperkt en staan de voorgenomen wijziging niet in de weg.
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Rijkswaterstaat heeft op 21 oktober 2021 aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de
aangevraagde wijziging.
De gemeente Berg en Dal heeft op 27 januari 2021 per mail aangegeven geen opmerkingen te
hebben met betrekking tot de voorgenomen wijziging.
Door K3 Delta is op 11 februari 2021 een mail van het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit aangeleverd met betrekking tot de Wet natuurbescherming (Wnb). In de
belangenafweging wordt hierop nader ingegaan.

4

Belangenafweging

Uit de Ontgrondingenwet volgt dat bij een besluit tot wijziging van een vergunning alle bij de
ontgronding betrokken belangen afgewogen moeten worden. Hieruit volgt dat bij een beslissing
omtrent een bestaande vergunning een volledige, integrale toets van alle relevante belangen moet
plaatsvinden.
De oorspronkelijke vergunning is met ons besluit van 5 november 2021 nog gewijzigd waarbij het
eind van de uitvoeringstermijn gewijzigd in 30 september 2022.
De vergunninghouder K3Delta heeft, in overleg met eigenaar Staatsbosbeheer, het ontwerp van de
eindoplevering geoptimaliseerd en vraagt in onderhavige wijziging om het gewijzigde ontwerp van
de eindoplevering op te nemen in de vergunning.
De aanpassing van de oude zandwinplas betreft het realiseren van een eiland aan de noordzijde van
de plas. Dit eiland, dat nu als tijdelijk gronddepot aanwezig is, wordt nu als definitief eiland
gerealiseerd. Het eiland ontstaat door het graven van een kwelgeul langs de tijdelijk aangebrachte
grond uit de watergeulen (kwelvingers) en de hoofdgeul die in de periode 2015-2019 zijn
aangelegd. Deze nieuwe kwelgeul zorgt voor isolatie van het eiland. Het ontstane eiland biedt op
termijn ruimte voor (hardhout)ooibosontwikkeling. De geul komt rondom het eiland te liggen en
heeft een diepte tussen de 4 en 5 meter +NAP waarbij de bestaande oevers intact blijven.
Binnen de kwelvingers is een historische oude kleiwinning aanwezig die bekend is als “de
eendenkooi”. De aanpassing zorgt voor het isoleren van deze eendenkooi waardoor meer rust voor
de plaatselijke fauna ontstaat. Er worden twee kwelvingers met elkaar verbonden middels een geul
op 6,5 +NAP. De maatregel betreft het afgraven van 30.670 m³. Dit materiaal wordt niet afgevoerd,
maar wordt toegepast in de omputlocatie.
De extra te graven geul is gesitueerd in het gebied dat in het verleden is gehercultiveerd waarbij de
bovengrond vanuit de omgeving is samengevoegd om te voldoen aan de verplichtingen van
agrarische hercultivering. Hierbij is de kwaliteit van het materiaal onderzocht en als voldoende
bevonden voor het toepassen in de omputlocatie. Daarnaast is de geul gesitueerd in een gebied
waar een aantal bovengrond depots aanwezig zijn.
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Deze depots worden voorafgaand aan de aanleg van de geul verwijderd. Door het aanleggen van de
extra geul ontstaat er een verbinding tussen de derde en vierde kwelvinger waardoor de lengte van
de KRW-geulen wordt vergroot.
De relevante belangen die zijn afgewogen zijn Wnb, planologie, waterhuishouding, archeologie en
cultuurhistorie, veiligheid, overige (milieu). Op de Wnb aspecten wordt hieronder ingegaan.
Met betrekking tot de overige belangen zijn er geen aspecten die zijn gewijzigd ten opzichte van de
vigerende vergunning inclusief voorgaande wijzigingen.
Wet natuurbescherming
De vergunninghouder heeft het gewijzigde ontwerp met toelichting voorgelegd aan het Ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), zijnde het bevoegd gezag met betrekking tot de
Wet natuurbescherming (Wnb). Op 10 februari 2021 is door LNV aangegeven dat er met zekerheid
géén significant effect op de relevante instandhoudingsdoelen zal ontstaan.
Daarnaast blijkt uit de stikstofberekening (verschillenberekening) dat de gewijzigde uitvoering zal
leiden tot mínder stikstofdepositie. Een wijziging of aanpassing van de vergunningvoorschriften
achten zij niet noodzakelijk. De nu geldende vergunningvoorschriften blijven onverkort van kracht
op de uitvoering en monitoring.
Wij zijn van oordeel dat, met de optimalisatie van de inrichting, de natuur in de Millingerwaard
minder belast wordt dan met het oorspronkelijke ontwerp en daardoor positief zal bijdragen. Het
plan leidt tot minder stikstofdepositie én er worden meer eilanden gecreëerd wat tot meer rust leidt
voor de in het gebied levende fauna.
Conclusie
Andere belangen die geschaad zouden kunnen worden door het wijzigen van het inrichtingsplan,
zijn voor zover ons bekend niet in het geding. Dit betekent dat wij instemmen met de gevraagde
wijziging van de oplevering van de vergunning.

5

Overige informatie

5.1
Archeologische resten
Algemeen/ toevalsvondsten
Het is nooit volledig uit te sluiten dat, nadat het archeologische onderzoeksproces is afgerond,
tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan. Bij het aantreffen
van archeologische resten en toevalsvondsten of waarneming tijdens de realisatie van het project,
moet de uitvoerende aannemer de werkzaamheden onderbreken en de toevalsvondst waarneming
direct melden bij onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijnde de Rijksdienst
Cultureel Erfgoed (RCE) - meldplicht van archeologische toevalsvondsten conform artikel 5.10 van
de Erfgoedwet). Daarnaast stellen wij het op prijs als gelijktijdig de toevalsvondst(en) of
waarnemingen bij ons gemeld worden.

6

Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.
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7

Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:
 Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2 en 3
 Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4

