VERZOEK OM BEOORDELING M.E.R. PLICHT /
AANVRAAGFORMULIER ONTGRONDINGSVERGUNNING

(ALS BEDOELD IN ARTIKEL 5 VAN DE ONTGRONDINGENVERORDENING PROVINCIE UTRECHT)
Namens de provincie Utrecht wordt een vergunningaanvraag behandeld door de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht.
Voorafgaand aan het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om vooroverleg over de aanvragen te hebben met de het
team VV Bodem en Water van de RUD Utrecht, telefoon 030-702 3300.
Concept - en definitieve aanvragen kunt u via de post (2-voud) of email sturen aan de RUD. Van tekeningen groter dan A3
ontvangen wij, naast het digitale bestand, graag altijd een set in 2-voud via de post.
Een aanvraag kan niet eerder in behandeling worden genomen dan nadat een (vormvrije) m.e.r. beoordeling heeft
plaatsgevonden. Hiervoor dient u een m.e.r. aanmeldingsnotitie in te dienen. Dit is ongeacht de omvang van de ontgronding.
Indien de ontgronding > 25 hectare, dan is deze direct m.e.r. plichtig.

RUD Utrecht

Adres:

t.a.v. Team VV Bodem en Water
Postbus 85242
3508 AE Utrecht
Ontgrondingen@rudutrecht.nl

REFERENTIECODE aanvrager: BG8046-02
Hierbij verzoekt de ondergetekende om een beoordeling m.e.r. plicht (verplicht onderdeel) en een
vergunning te verlenen voor het ontgronden van de hierna aangegeven perceel/percelen.
1. Aanvrager (= vergunninghouder bij verlening vergunning)
(Bedrijfs)naam
Contactpersoon
Postadres
Postcode/woonplaats
Telefoon
Email

:
:
:
:
:
:

Provincie Utrecht
Gerda Jager
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
06 363 439 08
gerda.jager@provincie-utrecht.nl

Bedrijfsnaam adviseur
Contactpersoon
Postadres
Postcode/woonplaats
Telefoon
Email

:
:
:
:
:
:

Royal HaskoningDHV B.V.
Ceciel Overgoor
Postbus 1132
3800 BC Amersfoort
06 15 09 31 10
ceciel.overgoor@rhdhv.com



Als aanvrager dien ik het verzoek om de m.e.r. beoordeling en de aanvraag om
ontgrondingsvergunning weliswaar tegelijk in, maar ik verzoek u om deze volgtijdelijk in
behandeling te nemen.

(Door bovenstaande aan te vinken voorkomt u buiten behandeling laten van uw vergunningaanvraag vanwege
het ontbreken van de m.e.r. beoordeling en wordt een efficiënte afhandeling van beide procedures bespoedigd.)

N.B. Voor het aanvragen van een ontgrondingsvergunning worden legeskosten in rekening
gebracht (zie tarieventabel). Boven de 10.000 m3 ook heffingen.
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Kadastrale gegevens van het/de te ontgronden perceel/percelen
(Indien aanvrager geen eigenaar is dient u aan te tonen dat de eigenaar instemt met de ontgronding.
Dit door mede ondertekening van dit formulier of een machtiging namens de eigenaar.)
Zie PM bijlage 1.2 Machtiging namens de eigenaar.
Zie bijlagen 2.1 kadastrale kaart en 2.2. kadastrale perceelnummers en eigendom.
Kad. gemeente

Sectie Nr. Eigenaar

Adres

2. Technische gegevens van het te ontgronden gebied
a) Opbouw van het bodemprofiel tot ca. 1 meter onder de grootste ontgrondingsdiepte.
Diepten in meter onder maaiveld (-mv):
Begindiepte
0,0 m
…….. , .. m
…….. , .. m
…….. , .. m
…….. , .. m
…….. , .. m

tot
tot
tot
tot
tot
tot
tot

einddiepte laag
…….. , .. m
…….. , .. m
…….. , .. m
…….. , .. m
…….. , .. m
…….. , .. m

Maximale ontgrondingsdiepte
Opleveringsdiepte ontgronding
Grondwaterstand t.o.v. maaiveld
Maaiveldhoogte

……..
……..
……..
……..

,
,
,
,

..
..
..
..

bodemsoort
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
m -mv
m -mv
m -mv
meter t.o.v. NAP

Zie bijlage 13.2 Oriënterend bodemonderzoek, pg 9 en 10, tabel 4.1 en bijlage 12
Grondbalans.
b) Huidige cultuurtoestand plangebied (aankruisen wat van toepassing is):
o
o
o
o
o
o

58 ha
40 ha
4 ha
11 ha
6 ha
- ha

Grasland
Bouwland
Natuurterrein
Bos
Water
Anders, nl. …………………………

c) Totale oppervlakte af te graven gebied
Totale oppervlakte van het plangebied

10 ha
120 ha

d) Soort te ontgraven bodemmateriaal (aankruisen wat van toepassing is) :
o
o
o
o
o
o
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Ophoogzand
Beton- en metselzand
Klei geschikt voor grof keramische industrie
Klei geschikt voor dijkverzwaring
Klei overige
Veen

2

…………………m³
…………………m³
…………………m³
…………………m³
…………………m³
…………………m³

o

(Boven)grond

Totale hoeveelheid te ontgraven bodemmateriaal

…………………m³
_______________
…………………m³

Zie bijlage 13.2 Oriënterend bodemonderzoek, pg 9 en 10, tabel 4.1 en bijlage 12
Grondbalans.
e) Bestemming ontgraven bodemmateriaal (aankruisen wat van toepassing is) :
o Ter plaatse
…………………m³
o Elders
…………………m³
o Waar elders
……………………………………………..…………………...

(door opname in ontgrondingenvergunning kan een vrijstelling ontheffingplicht Verordening natuur en
landschap, onderdeel storten/ophogen, verkregen worden)

Zie bijlage 13.2 Oriënterend bodemonderzoek, pg 9 en 10, tabel 4.1 en bijlage 12
Grondbalans.
3. Uitvoering van de ontgronding
a) Welke doelstelling wordt met de ontgronding gerealiseerd (aankruisen wat van toepassing
is, meerdere mogelijk) :
•
o
o
o
o

Aanleg van natuurontwikkelingsproject
Aanleg recreatievoorziening
Agrarische verbetering
Winning van bodemmateriaal
Anders, namelijk. …………………………………………………………….……

b) Nadere toelichting waarom de ontgronding noodzakelijk is:
De ontgronding is noodzakelijk voor realisatie van maatregelen in het kader
van Natura2000, Natuur Netwerk Nederland (NNN) en Kaderrichtlijn Water
(KRW).
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, paragraaf 1.1, 2.1 en 2.2.

4. Mee te zenden bijlagen
Met deze aanvraag dient u de volgende bijlagen mee te zenden:
a) Een Kadastrale tekening (perceelsgrenzen, kadastrale nummers) van het te
ontgronden perceel / de te ontgronden percelen en de direct aangrenzende percelen. Het
te ontgronden terrein (insteek) dient daarop aangeven te worden (insteek= grens van het
daadwerkelijk te verlagen gebied). Zie bijlagen 2.1 en 2.2.
b) Een uittreksel uit de kadastrale legger van elk perceel waarop de aanvraag
betrekking heeft. Niet nodig.
c) Een topografische kaart waarop de ontgronding is aangegeven ter lokalisatie.
Zie bijlagen 4.1 t/m 4.4.
d) Tekeningen die de huidige situatie en het plan (nieuwe situatie) duidelijk maken
(luchtfoto’s, huidige situatie/inrichting, inrichtingsplan met bijbehorende lengte- en
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dwarsprofielen, beplantingsplan.
De aanvraag dient in ieder geval een ontgrondingstekening (plattegrond en profiel) te
bevatten waarop aangegeven:
o Huidige hoogte, maximale ontgrondingsdiepte en opleverhoogte Zie bijlagen
5.1 en 5.2.
o (Grond)waterstanden (zomerpeil / winterpeil) Zie bijlagen 5.1 en 5.2
o Insteek
o Ontgrondings- en afwerkingstaluds Zie bijlagen 5.1 en 5.2
o Vergunningsgrens (Grens project- of inrichtingsgebied) Zie bijlage 4.3 en
4.4.
e) Uitvoeringsaspecten
o Locatie (tijdelijke) gronddepots
o Transportroutes afvoer grond
Deze uitvoeringsaspecten zijn nog niet bekend. In de vergunning kan een
werkplan worden voorgeschreven.
f)

Afhankelijk van de aard, omvang en ligging van de ontgronding zullen bij de aanvraag
resultaten van diverse onderzoeken moeten worden gevoegd.
Deze onderzoeken kunnen betrekking hebben op onder meer:
o Geologie (ontgrondingsdiepte >3 meter) Zie bijlage 20
o Stabiliteit Zie bijlage 20
o Hydrologie Zie bijlage 20
o Archeologie (indien niet in bestemmingsplan vastgelegd) Zie bijlagen 14.1
en 14.2
o Ecologie (zie bijlage 16.1 en 16.2)
o Aanmeldingsnotitie vormvrije MER beoordeling (tussen 0 en 12,5 ha). Deze
notitie moet de aspecten in beeld brengen zoals aangegeven in Bijlage III EU
richtlijn milieubeoordeling projecten, zie laatste pagina aanvraagformulier)
N.V.T.
o MER-beoordelingsnotitie (herinrichting tussen 12,5 en 25 ha) N.V.T.
o MER-rapport (boven 25 ha) N.V.T.
o Bodemonderzoek Zie bijlagen 13.1, 13.2 en 13.3.
o Afschriften van overige verleende vergunningen(en), contacten met overige
bevoegde gezagen.
In het vooroverleg worden hierover nadere beslissingen genomen. Om oponthoud in
de procedure te voorkomen adviseren wij u hierover contact op te nemen met de RUD
Utrecht (zie voor contactgegevens het eerste blad).
NB Vergunningaanvragen dienen voor zowel deskundige als niet deskundige partijen
(ter inzagelegging) duidelijk te zijn.

5. Ondertekening aanvrager / eventueel eigenaar indien afwijkend van aanvrager
Aanvrager
Plaatsnaam:
Datum:
Naam
Handtekening:
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……………………..
……………………..
……………………..
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Indien van toepassing
Eigenaar
Plaatsnaam:
Datum:
Naam
Handtekening:

……………………..
……………………..
……………………..

Eigenaar
Plaatsnaam:
Datum:
Naam
Handtekening:

……………………..
……………………..
……………………..
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Bijlage III EU richtlijn milieubeoordeling projecten
1. Kenmerken van de projecten
Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen:
• de omvang van het project;
• de cumulatie met andere projecten,
• gebruik van natuurlijke hulpbronnen,
• de productie van afvalstoffen,
• verontreiniging en hinder,
• risico van ongevallen, vooral gelet op de gebruikte stoffen of technologieën.
2. Plaats van de projecten
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed
kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen:
• het bestaande grondgebruik,
• relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke
hulpbronnen van het gebied,
• het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de
volgende typen gebieden:
a Wetlands
b kustgebieden
c berg- en bosgebieden
d reservaten en natuurparken
e gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving
worden beschermd; speciale beschermingszones door de lidstaten aangewezen krachtens
Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn)
f gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake
milieukwaliteit reeds worden overschreden
h gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid
i
landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang
3. Kenmerken van het potentiële effect
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria
van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen:
• het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking),
• het grensoverschrijdende karakter van het effect
• 'de waarschijnlijkheid van het effect,
• duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.
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