Gegevens bevoegd gezag
Referentienummer

Formulierversie
2020.01

Datum ontvangst

Aanvraaggegevens
Ingediende aanvraag/melding
Aanvraagnummer

4947111

Aanvraagnaam

Lunenburgerwaard aanvraag omgevingsvergunning

Uw referentiecode

BG8046-03

Ingediend op

16-07-2020

Soort procedure

Reguliere procedure

Projectomschrijving

Het betreft de gecoördineerde procedure
Ontgrondingenwet.
Het project natuurontwikkeling Lunenburgerwaard heeft
als doel realisatie van maatregelen in het kader van Natura
2000, Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Kaderrichtlijn
Water (KRW) in enkele uiterwaarden langs de Nederrijn.
Deze aanvraag betreft de omgevingsvergunning activiteit
werk of werkzaamheden uitvoeren voor ontgravingen,
ophogingen, graven en dempen van een watergang en de
activiteit bouwen voor de bouw van overige bouwwerken.

Opmerking

-

Gefaseerd

Nee

Blokkerende onderdelen weglaten

Ja

Persoonsgegevens openbaar
maken

Nee

Kosten openbaar maken

Nee

Bijlagen die later komen

De bijlagen worden ingediend via de coördinator van de
RUD Utrecht.

Bijlagen n.v.t. of al bekend

-

Bevoegd gezag

Datum aanvraag: 16 juli 2020

Naam:

Gemeente Wijk bij Duurstede

Bezoekadres:

Karel de Grotestraat 30
3962 CL Wijk bij Duurstede

Postadres:

Postbus 83
3960 BB Wijk bij Duurstede

Telefoonnummer:

0343-595595

Faxnummer:

0343-595599

E-mailadres:

info@wijkbijduurstede.nl

Website:

www.wijkbijduurstede.nl

Aanvraagnummer: 4947111
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Datum aanvraag: 16 juli 2020

Contactpersoon:

P. Zwaan

Bereikbaar op:

8:30 tot 12:30 uur, woensdag 8:30 tot 19:00 uur

Aanvraagnummer: 4947111
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens
Aanvragergegevens
Locatie van de werkzaamheden
Werkzaamheden en onderdelen
Werk of werkzaamheden uitvoeren
• Werk of werkzaamheden uitvoeren
Overig bouwwerk bouwen
• Bouwen
Bijlagen
Kosten

Datum aanvraag: 16 juli 2020

Aanvraagnummer: 4947111
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Aanvrager bedrijf

Formulierversie
2020.01
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

30277172

Vestigingsnummer

000013137735

(Statutaire) naam

Provincie Utrecht

Handelsnaam

Provincie Utrecht

Contactpersoon

Geslacht

3

4

5

Datum aanvraag: 16 juli 2020

Man
Vrouw

Voorletters

G.

Voorvoegsels

-

Achternaam

Jager

Functie

Programma Manager Agenda Vitaal Plattela

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

3584BA

Huisnummer

6

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Archimedeslaan

Woonplaats

Utrecht

Correspondentieadres

Postbus

80300

Postcode

3508 TH

Plaats

Utrecht

Contactgegevens

Telefoonnummer

06 363 439 08

Faxnummer

-

E-mailadres

gerda.jager@provincie-utrecht.nl

Aanvraagnummer: 4947111
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Gemachtigde bedrijf

Formulierversie
2020.01
1

2

Bedrijf

KvK-nummer

56515154

Vestigingsnummer

000039627489

(Statutaire) naam

HaskoningDHV Nederland B.V.

Handelsnaam

Royal HaskoningDHV

Contactpersoon

Geslacht

3

4

5

Datum aanvraag: 16 juli 2020

Man
Vrouw

Voorletters

C.H.T.

Voorvoegsels

-

Achternaam

Overgoor

Functie

Adviseur vergunningen & procedures

Vestigingsadres bedrijf

Postcode

3818EX

Huisnummer

35

Huisletter

-

Huisnummertoevoeging

-

Straatnaam

Laan 1914

Woonplaats

Amersfoort

Correspondentieadres

Postbus

1132

Postcode

3800 BC

Plaats

Amersfoort

Contactgegevens

Telefoonnummer

06 15 09 31 10

Faxnummer

-

E-mailadres

ceciel.overgoor@rhdhv.com

Aanvraagnummer: 4947111
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Akkoordverklaring

Akkoordverklaring

Datum aanvraag: 16 juli 2020

Aanvraagnummer: 4947111

Hierbij verklaar ik dat ik de aanvraag/melding naar
waarheid heb ingevuld, dat ik correspondentie over
mijn aanvraag/melding wil ontvangen op het door mij
opgegeven e-mailadres of op het door mij opgegeven
adres van de berichtenbox en dat ik weet dat er kosten
verbonden kunnen zijn aan het indienen van een
aanvraag.
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Locatie

Formulierversie
2020.01
1

Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente

Wijk bij Duurstede

Kadastrale gemeente

Wijk bij Duurstede

Kadastrale sectie

A

Kadastraal perceelnummer

940

Bouwplannaam

-

Bouwnummer

-

Gelden de werkzaamheden in deze
aanvraag/melding voor meerdere
adressen of percelen?
Specificatie locatie

2

Zie bijlagen 2.1 kadastrale kaart en 2.2. kadastrale
perceelnummers en eigendom.

Eigendomssituatie

Eigendomssituatie van het perceel

Uw belang bij deze aanvraag

Datum aanvraag: 16 juli 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4947111

U bent eigenaar van het perceel
U bent erfpachter van het perceel
U bent huurder van het perceel
Anders
De provincie Utrecht wil (een belangrijk deel van)
de Lunenburgerwaard optimaal inrichten voor
natuurontwikkeling ten behoeve van de natuurverbindingen
in de uiterwaarden van de Nederrijn en Lek, die nodig zijn
voor het behoud en ontwikkeling van soorten rijkdom in flora
en fauna op land en in water. Zie ook bijlage 3 Ontwerpnota
Definitief Ontwerp.
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Werk of werkzaamheden
uitvoeren

Formulierversie
2020.01
1

Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan
zullen de werken, geen bouwwerk
zijnde, of werkzaamheden worden
uitgevoerd?

Bestemmingsplan Buitengebied 2015 (vastgesteld 17
februari 2015).

Welke werken, geen bouwwerken
zijnde, of welke werkzaamheden
zullen worden uitgevoerd?

Ontgravingen, ophogingen en het graven en dempen van
een watergang.
Zie bijlage 3 en bijlagen 4.1 t/m 4.4.

Wordt grond afgevoerd naar een
andere locatie?

2

Geef aan om hoeveel m³ af te
voeren grond het gaat.

0

Geef het adres van de locatie
waarnaar de grond wordt
afgevoerd.

Voor hoeveelheden, zie bijlage 12 Grondbalans.

Zijn er obstakels aanwezig die in
de weg staan voor het uitvoeren
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat
een rapport moet worden overlegd
waarin de archeologische waarde
is vastgelegd van het terrein dat zal
worden verstoord?

Ja
Nee

Gemeentespecifieke vragen

Wordt het werk gedaan door een
overheid bij het uitvoeren van hun
publieke taak?

Datum aanvraag: 16 juli 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4947111

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Wijk bij Duurstede
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Bouwen

Formulierversie
2020.01

Overig bouwwerk bouwen

1

De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van
toepassing?
Eventuele toelichting

Het wordt geheel vervangen
Het wordt gedeeltelijk vervangen
Het wordt nieuw geplaatst
Zie bijlagen 3 Ontwerpnota Definitief Ontwerp en 6.1
Afbeelding bouwwerken.
De bouwwerken betreffen een weidehek, 2 klaphekken en 3
loopbruggetjes t.b.v. het passeren van een watergang, voor
het aanbrengen van een wandelroute.

Hebt u voor deze
bouwwerkzaamheden al eerder
een vergunning aangevraagd?
2

Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen?
3

Ja
Nee

Terrein

Bruto vloeroppervlakte bouwwerk

Verandert de bruto
vloeroppervlakte van het bouwwerk
door de bouwwerkzaamheden?

4

Ja
Nee

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in m2
voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto vloeroppervlakte
van het bouwwerk in
m2 na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Bruto inhoud bouwwerk

Verandert de bruto inhoud
van het bouwwerk door de
bouwwerkzaamheden?

Datum aanvraag: 16 juli 2020

Ja
Nee

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 voor uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bruto inhoud van het
bouwwerk in m3 na uitvoering van
de bouwwerkzaamheden?

0

Aanvraagnummer: 4947111

Bevoegd gezag: Gemeente Wijk bij Duurstede
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5

Oppervlakte bebouwd terrein

Verandert de bebouwde
oppervlakte van het terrein
na uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

6

7

Wat is de bebouwde
oppervlakte van het terrein
in m2 voor uitvoering van de
bouwwerkzaamheden?

0

Wat is de bebouwde oppervlakte
van het terrein in m2 na uitvoering
van de bouwwerkzaamheden?

0

Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een
seizoensgebonden bouwwerk?

Ja
Nee

Gaat het om een tijdelijk
bouwwerk?

Ja
Nee

Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor?
Geef aan waar u het bouwwerk en/
of terrein momenteel voor gebruikt.
Waar gaat u het bouwwerk voor
gebruiken?
Geef aan waar u het bouwwerk
voor gaat gebruiken.

Datum aanvraag: 16 juli 2020

Ja
Nee

Aanvraagnummer: 4947111

Wonen
Overige gebruiksfuncties
Agrarisch en natuur.
Wonen
Overige gebruiksfuncties
De bouwwerken worden gebruikt voor een wandelroute. De
wandelroute betreft een gemaaid pad (geen verhard pad).
De wandelroute wordt een “principe route in de dijkzone”
over het toekomstig beheerpad van HDSR in de teen van de
dijk. Daar waar de wandelroute de watergang kruist, wordt
een loopbrug aangebracht. Zie bijlage 3 Ontwerpnota DO,
paragraaf 5.7 en 5.10.

Bevoegd gezag: Gemeente Wijk bij Duurstede
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Gebruiksfuncties

In onderstaande tabel staan in de eerste kolom mogelijke gebruiksfuncties die in een bouwwerk
kunnen voorkomen. Vul voor alle gebruiksfuncties die voor u van toepassing zijn het aantal
personen, de totale gebruiksoppervlakte en de totale vloeroppervlakte van het verblijfsgebied in m2
in hele getallen in.
Gebruiksfunctie

Aantal personen

Gebruiksoppervlakte
(m2)

Verblijfsoppervlakte
(m2)

Bijeenkomst
Cel
Gezondheidszorg
Industrie
Kantoor
Logies
Onderwijs
Sport
Winkel
Overige
gebruiksfuncties
9

Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk
gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt
Onderdelen

Materiaal

Kleur

Gevels
- Plint gebouw
- Gevelbekleding
- Borstweringen
- Voegwerk
Kozijnen
- Ramen
- Deuren
- Luiken
Dakgoten en boeidelen
Dakbedekking

Vul hier overige onderdelen en
bijbehorende materialen en kleuren
in.

Hout.
Voor maatvoering en materialen van de bouwwerken, zie
bijlage 6.1.

10 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan
mondeling toelichten voor
de welstandscommissie/
stadsbouwmeester.

Datum aanvraag: 16 juli 2020

Aanvraagnummer: 4947111

Ja
Nee

Bevoegd gezag: Gemeente Wijk bij Duurstede
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Formulierversie
2020.01

Bijlagen
Formele bijlagen

Datum aanvraag: 16 juli 2020

Naam bijlage

Bestandsnaam

Type

Datum
ingediend

Status
document

2_1_Kadastrale_kaart_v1_pdf

2.1 Kadastrale_kaart
v1.pdf

Anders

2020-07-16

In
behandeling

Kadastrale_perceelnrs_en_eigendom_v2_pdf

2.2 Kadastrale
perceelnrs en
eigendom v2.pdf

Anders

2020-07-16

In
behandeling

Aanvraagnummer: 4947111
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Formulierversie
2020.01

Kosten
Bouwen
Overig bouwwerk bouwen
Wat zijn de geschatte kosten in
euro's (exclusief BTW)?

13500

Projectkosten
Wat zijn de geschatte kosten
voor het totale project in euro's
(exclusief BTW)?

Datum aanvraag: 16 juli 2020

Aanvraagnummer: 4947111

126332
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