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Notitie / Memo HaskoningDHV Nederland B.V. 
Water 

Aan: Rijkswaterstaat Oost-Nederland 
Van: Ceciel Overgoor 
Datum: 9-7-2020 
Kopie: Provincie Utrecht 
Ons kenmerk: BG8046-RHD-ZZ-XX-NT-Z-0001 
Classificatie: Projectgerelateerd 
Goedgekeurd door Wiebe de Jong 
  
Onderwerp: Gevolgen maatregelen voor eerder verleende vergunningen 
  
 
In deze memo is beschreven of de uit te voeren maatregelen binnen het project “Natuurontwikkeling 
Lunenburgerwaard” invloed hebben op eerder, door Rijkswaterstaat Oost-Nederland, verleende 
vergunningen van bedrijven in/nabij het projectgebied. 
  
Vergunning Sandenburgerwaard: 1104 Delgromij BV, verleend door RWS op 11 december 2007 
(beperkte ophoging) 
Vergunning op grond van Wet beheer rijkswaterstaatswerken verleend voor: 
• Na ontgraving en ophoging realiseren van natuurontwikkeling in het rivierbed aan de 

rechteroever van de afgesneden rivierarm van de Neder-Rijn bij km 923.500 in de gemeente 
Wijk bij Duurstede. 

• Het maken en uiterlijk tot 1 januari 2015 in stand houden van een overslaggelegenheid 
(laadponton met palen, een landhoofd, een brug en een rijplatenbaan).  

Aan K3 / Delgromij is de vraag voorgelegd of feitelijk de maatregelen die binnen het project 
Lunenburgerwaard worden uitgevoerd, strijdig zijn met de rechten die in de vergunning aan Delgromij 
zijn verleend waardoor die vergunning eventueel gedeeltelijk aangepast / ingetrokken zou moeten 
worden. 
K3 heeft per email bevestigd dat de rechten die in de vergunningen aan Delgromij zijn verleend voor 
Sandenburgerwaard, niet strijdig lijken met de plannen voor Lunenburgerwaard (zie bijlage 1). 
  
Vergunning Steenfabriek: 212.29, verleend door RWS op 26 februari 1964 (onbeperkte ophoging en 
beperkte ophoging) 
• Vergunning tot uitbreiding van het fabrieksterrein, ogv Rivierenwet en Baggerreglement. 
• Vergunning tot het behouden en maken van ophogingen, gebouwen, getimmerten, smalsporen, 

electrische geleidingen, los- en laadplaats etc. 
De wandelroute loopt niet over percelen van de voormalige steenfabriek. De wandelroute blijft binnen de 
percelen van Utrechts Landschap. Utrechts Landschap is akkoord met het ontwerp. 
De activiteiten waarvoor vergunning is verleend zijn afgerond / gestopt. Conclusie is dat de wandelroute 
niet van invloed is op deze vergunde rechten.  
N.B. De wandelroute is geen verhard pad maar een gemaaid pad en dat is voor Rijkswaterstaat niet 
vergunningplichtig. 
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Vergunning aannemingsmaatschappij Van Oord-Utrecht B.V.l: 212.25, wijzigingsvergunning 
verleend door RWS op 6 juni 1991 (baggeren / ontgronding) 
• Vergunning op grond van Rivierenwet en Baggerreglement. 
• Vergunning voor het maken en behouden van een toegangsgeul met een breedte van 300 m, in 

het zomer- en winterbed aan de linkeroever van de afgesneden rivierarm van de Neder-Rijn, met 
het midden van deze geul in km 925.670. 

Naast de toegangsgeul waarvoor deze vergunning is verleend wordt éénmalig een ballenlijn met 
betonningen aangebracht. Deze ballenlijn ligt buiten de begrenzing in de vergunning. De maatregel raakt 
de toegangsgeul niet.  
 
Jachthaven 
De voorgenomen maatregelen raken de jachthaven niet. 
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BIJLAGE 1: Email K3 
 
From: Iwan Reerink <I.Reerink@K3.nl>  
Sent: maandag 8 juni 2020 13:25 
To: Wiebe de Jong <wiebe.de.jong@rhdhv.com> 
Cc: Joost Lok <J.Lok@delgromij.nl>; Ronald Waanders <R.Waanders@delgromij.nl>; Bas Dröge 
<b.droge@delgromij.nl>; Yvonne Kieft <Y.Kieft@K3.nl>; Jildert Hijlkema <J.Hijlkema@K3.nl> 
Subject: FW: Raakvlak vergunning Delgromij - Natuurontwikkeling Lunenburgerwaard: verzoek om 
akkoordverklaring 
 
Beste Wiebe, 
 
De rechten die in de vergunningen aan Delgromij zijn verleend voor Sandenburgerwaard lijken ons niet 
strijdig met de plannen die jullie / RWS hebben voor Lunenburgerwaard.  
Wij blijven graag op de hoogte van het plan en aan te vragen vergunningen en dus ook 
informatiemomenten. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Iwan Reerink 
Sr. Projectleider Gebiedsontwikkeling / Rentmeester 
  

 

  
Wanraaij 2  | 6673 DN Andelst 
Postbus 200 | 6660 AE Elst (Gld.) 
T.  +31 (0)24 348 88 54 
 

M.  +31 (0)6 53 86 54 11 
 

www.k3.nl 
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