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Beslissing van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de aanmeldingsnotitie d.d. 29 oktober 2020 van de provincie
Utrecht (hierna: aanvrager), zoals bedoeld in artikel 7.16 Wet milieubeheer (Wm). Aan de hand van deze
mededeling hebben wij beoordeeld of de hierin genoemde activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu
kan hebben.
De beschikking betreft de beoordeling van de inrichtingsmaatregelen in het kader van het natuurontwikkelingsproject Lunenburgerwaard en de noodzaak om deze al dan niet via een milieueffectrapport (MER) in beeld te
brengen. De locatie is gelegen in de Lunenburgerwaard en de Waarden van Gravebol, ten oosten van Wijk bij
Duurstede, gemeente Wijk bij Duurstede.
1. Besluit
Wij besluiten, gelet op artikel 7.2, eerste lid onder b, in samenhang bezien met artikel 7.17, eerste lid van de Wm,
dat het niet noodzakelijk is om voor de vergunningaanvraag, in het kader van de Ontgrondingenwet, een MER te
maken. Het verzoek inclusief alle bijbehorende stukken maken integraal onderdeel uit van dit besluit.
2. Beoordelingsplicht en toetsingskader
Op grond van artikel 7.2, eerste lid van de Wet milieubeheer is de activiteit (ontgronden) aangewezen in het
Besluit milieueffectrapportage. Ingevolge bijlage D, categorie 16.1 van het Besluit milieueffectrapportage, is de
voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Gedeputeerde Staten van Utrecht dienen daarom, als bevoegd
gezag voor de voorgenomen activiteit, te beslissen of ten behoeve van de besluitvorming over de voorgenomen
activiteit een MER nodig is.
Ingevolge artikel 7.2 van de Wm dient een MER te worden gemaakt als sprake is van een activiteit die belangrijke
nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Hierna geven wij aan hoe het gestelde in de melding zich tot het
toetsingskader van artikel 7.16 van de Wm en bijlage III van de m.e.r.-richtlijn verhoudt.
3. Omschrijving van de activiteit
Rijkswaterstaat en de provincie Utrecht werken samen aan de inrichting van de Lunenburgerwaard in Wijk bij
Duurstede als natuurgebied. De Lunenburgerwaard is één van de deelgebieden in het project UiterwaardenNederrijn, met als doelstelling om een aantal uiterwaarden langs de Nederrijn optimaal in te richten voor
natuurontwikkeling. De Lunenburgerwaard is geheel begrensd als Natura 2000-gebied en grotendeels begrensd
als Natuur Netwerk Nederland. In de uiterwaard zijn mogelijkheden voor doelrealisatie van maatregelen voor de
Kaderrichtlijn Water (KRW). De uiterwaard is al voor een groot deel natuurgebied met daarnaast diverse
recreatieve functies. Om het leefgebied voor flora en fauna nog aantrekkelijker te maken, komen hier geulen en
moerasgebied. In de dode rivierarm maken stenen plaats voor natuurvriendelijke oevers.
De maatregelen waarbij ontgrond wordt betreffen:
•
Het graven (en dempen) van een sloot aan de noordkant van de Lunenburgerwaard;
•
Aanleg plasdraszones in de westelijke helft van de Waarden van Gravebol;
•
Ontwikkelen zoommantel/ophogen;

De Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Utrecht verleent vergunningen en handhaaft wetten en regels op het gebied van milieu,
natuur, bodem, landschap en water. De RUD werkt voor de provincie Utrecht en 11 gemeenten.

•
•
•
•
•
•
•

Ontwikkeling hooilanden;
Herstel tichelput;
Ontwikkeling ooibos westelijk perceel;
Wandelroute;
Natuurvriendelijke oevers en ontstenen van noordoever Waarden van Gravebol;
Aanbrengen rivierhout;
Verbinding rivierarm met plassen Sandenburgerwaard.

De vergunningaanvraag op grond van de Ontgrondingenwet, waarvoor deze m.e.r.-beoordeling wordt uitgevoerd,
heeft betrekking op de hierboven aangegeven inrichtingsmaatregelen met als doel natuurontwikkeling. Slechts een
klein deel van deze maatregelen betreffen daadwerkelijk ontgrondingen.
De totaal te ontgronden oppervlakte is circa 5 tot 6 hectare groot. Bij deze ontgronding wordt maximaal 53.000
m³ zand en bovengrond ontgraven, waarvan 44.000 m3 wordt afgevoerd.

Figuur 1, Blauw omlijnd het plangebied waar de inrichtingsmaatregelen (ontgrondingen) plaatsvinden. Het
noordelijk deel betreft de Lunenburgerwaard, het zuidelijk deel de Waarden van Gravebol.
4. Overwegingen ten aanzien van de activiteit
Een voorgenomen activiteit kan belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Dit kan aanleiding zijn tot
een plicht om een MER op te stellen. Deze vraag dient te worden beoordeeld. Overeenkomstig artikel 7.16, derde
lid van de Wm dient daarbij rekening te worden gehouden met de in bijlage III van de m.e.r.-richtlijn aangegeven
omstandigheden. Deze luiden:
1. Kenmerken van de voorgenomen activiteit;
2. Plaats van de voorgenomen activiteit;
3. Soort en kenmerken van het potentiele effect van de activiteit.
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Deze omstandigheden worden hierna ten aanzien van de voorgenomen activiteit nader beschouwd. Daartoe is
aansluiting gezocht bij de nadere uitwerking van de voornoemde omstandigheden, zoals die zijn opgenomen in
bijlage III van de m.e.r.-richtlijn.

Ad 1 Kenmerken van de voorgenomen activiteit
De vergunningsaanvraag op grond van de Ontgrondingenwet, waarvoor deze m.e.r.-beoordeling wordt
uitgevoerd, heeft betrekking op natuurinrichtingsmaatregelen, groot circa 5 tot 6 hectare. De werkzaamheden
betreffen ondiep grondverzet (maximaal 2,7 meter -maaiveld). De oppervlakte, diepte en wijze van uitvoeren zijn
daarmee als kleinschalig te bestempelen. Waterscheidende lagen worden niet doorgraven. De effecten naar de
omgeving zijn minimaal. Bij het grondverzet zal gebruik worden gemaakt van grondstoffen. Hierbij gaat om het
niet-vernieuwbare hulpbronnen, zoals fossiele brandstoffen en andere materialen. Bij de werkzaamheden komen
primaire grondstoffen vrij, welke zoveel mogelijk een nuttige toepassing kunnen krijgen. Een groot deel (circa
44.000 m3 is vanwege de milieuklasse niet toepasbaar in het gebied en wordt afgevoerd. Door de ontgronding
wordt het risico van ongevallen niet verhoogd.

Ad 2 Plaats van de voorgenomen activiteit
De werkzaamheden vinden plaats op percelen met een natuurbestemming waarvan de functie niet wordt
gewijzigd. De percelen maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland en aangewezen als Natura 2000-gebied.
Het plangebied ligt buiten de beschermingszone voor drinkwaterwinning. De ontgronding vindt plaats met als doel
de natuurinrichting te verbeteren overeenkomstig de bestemmings- en natuuraanduidingen.

Ad 3 Soort en kenmerken van het potentiele effect van de activiteit
Grensoverschrijdend karakter
De ontgronding heeft geen effect op het peil van het oppervlaktewater en het freatische grondwater anders dan
uitbreiding van het wateroppervlak. De ontgronding heeft geen invloed op de eerste- en dieper gelegen
watervoerende pakketten.

Orde van grootte en complexiteit
Op basis van de maximaal aangevraagde hoeveelheid te ontgraven kubieke meters, die ter plaatse wordt
verwerkt, en de einddiepte van de ontgronding, wordt de aanvraag bestempeld als eenvoudig.

Waarschijnlijkheid
De effecten zijn voorspelbaar en voorafgaand aan de uitvoering goed in te schatten.

Invloed
In de omgeving van de ontgronding liggen verspreid recreatie bedrijven (jachthaven) en agrarische bedrijven. De
effecten en de te verwachten overlast zijn van tijdelijke aard en minimaal.
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5. Verzending
Dit besluit wordt verzonden aan:
•
Aanvrager.
6. Conclusie m.e.r. beoordeling
Wij concluderen dat de voorgenomen activiteit geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
namens hen,

De heer ing. A.H.A. van den Broek
Strategisch manager
RUD Utrecht

Rechtsbescherming
Dit besluit is een beslissing betreffende de procedure tot het voorbereiden van een besluit als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder e, van de Wabo. Op grond van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is dit besluit
niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende, los van het voor te bereiden besluit,
rechtstreeks in zijn belang treft. Indien u rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u uw bezwaarschrift
binnen 6 weken indienen bij gedeputeerde staten van de provincie Utrecht, t.a.v. de secretaris van de
Adviescommissie Bezwaarschriften GS, postbus 80300, 3508 TH Utrecht. Ook kunt u via de website van de
provincie Utrecht digitaal een bezwaarschrift indienen. Het formulier vindt u onder htttps://www.provincieutrecht.nl/loket/digitale-formulieren.
Voor zover belanghebbenden geen bezwaar of beroep tegen het voorbereidingsbesluit kunnen instellen, kunnen
zij hun bezwaren tegen dit besluit kenbaar maken in het kader van de inspraak en/ of rechtsbeschermingsprocedures, zoals die openstaan in de procedure van de vergunningverlening.
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