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Beslissing van Gedeputeerde Staten van Utrecht op de vergunningaanvraag op grond van de Ontgrondingenwet 

d.d. 16 juli 2020 van de Provincie Utrecht, Postbus 80300, 3508 TH te Utrecht. De vergunningaanvraag betreft het 

project natuurontwikkeling Lunenburgerwaard gelegen in de uiterwaarden van de Nederrijn, gemeente Wijk bij 

Duurstede. 

 

 

I. Besluit 

 

Wij hebben besloten: 

 

De gevraagde vergunning op grond van artikel 8, tweede lid Ontgrondingenwet te verlenen overeenkomstig 

aanvraag, onder de voorschriften vermeld in bijlage 1, welke onderdeel uitmaakt van dit besluit. De aanvraag 

inclusief alle bijbehorende stukken maken eveneens integraal onderdeel uit van dit besluit. 

 

 

II. Omschrijving van de aanvraag 

 

De vergunningaanvraag op grond van de Ontgrondingenwet betreft de ontgronding van de uiterwaard genaamd 

Lunenburgerwaard en de Waarden van Gravenbol te Wijk bij Duurstede. 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 Uiterwaarden-Nederrijn, met als doelstelling om een 

aantal uiterwaarden langs de Nederrijn optimaal in te richten voor natuurontwikkeling. De Lunenburgerwaard is 

geheel begrensd als Natura2000 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, of opgehoogd, betreffen (zie ook figuur 1): 

• Het graven (en dempen) van een sloot aan de noordkant van de Lunenburgerwaard; 

• Aanleg open water en moeraszones in de westelijke helft van de Waarden van Gravenbol; 

• Aanvullen en ontstenen van noordoever Waarden van Gravenbol; 

• Ophogen (aanvullen) maaiveld ten oosten van terrein voormalige steenfabriek; 

• Ontgraven maaiveld t.b.v. drempel Sandenburgerwaard; 

• Opschonen/herstel tichelput. 
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Figuur 1 Alle maatregelen (waaronder ontgraven en aanvullen grond) NO Lunenburgerwaard 

Ligging 

De ontgronding vindt plaats in de Lunenburgerwaard en de Waarden van Gravenbol (zie figuur 2). Deze wordt aan 

de noordkant begrensd door de Rijndijk, aan de oostkant de gemeentegrens, de bebouwing van Wijk bij 

Duurstede aan de westkant en aan de zuidkant door een afgesneden arm van de Nederrijn. Aan de overkant van 

deze afgesneden arm liggen de Waarden van Gravenbol. Het plangebied van deze uiterwaarden heeft een 

oppervlak van 120 hectare, waarvan ongeveer 10 hectare wordt afgegraven. 

 

Grondbalans 

Bij deze ontgronding wordt 52.841 m³ bodemmateriaal ontgraven. Een hoeveelheid van ca. 9.000 m³ wordt 

binnen het plangebied toegepast. Een hoeveelheid van ca. 44.000 m³ grond heeft een milieukwaliteit (veelal 

klasse B) die niet toepasbaar is binnen het plangebied en wordt afgevoerd. 

 

De ontgrondingsvergunning heeft betrekking op de percelen (of gedeelten daarvan), kadastraal bekend gemeente 

Wijk bij Duurstede, sectie A, perceelsnummers 235, 758, 801, 853, 888, 889, 905, 940, 956. 

 

 
Figuur 2, Blauw omlijnd het plangebied waar de inrichtingsmaatregelen (ontgrondingen) plaatsvinden. Het 
noordelijk deel betreft de Lunenburgerwaard, het zuidelijk deel de Waarden van Gravenbol. 
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De vergunningaanvraag wordt gecoördineerd (zie procedure). Om deze reden zijn de stukken toegevoegd zoals 

benodigd voor alle vergunningaanvragen. Op 16 november zijn alle eerder ingediende stukken gewijzigd. Nadien 

zijn op 11 en 21 december 2020 en 18 januari 2021 stukken vervangen. Bij de aanvraag behoren de volgende 

stukken: 
• 0 Bijlagen overzicht 20210118 

• 1.1 Machtiging 821083ED 

• 1.2 20200703 tweezijdig ondertekende brief UL 

• 2.1 Kadastrale_kaart 

• 2.2 Kadastrale perceelnrs en eigendom v6 

• 3 BG8406-RHD-RP-TM-ZZ-C-0034_Ontwerpnota DO Lunenburgerwaard v10.0 

• 4.1 LBW_ingrepen_luchtfoto-v8 

• 4.2 LBW_ingrepen_topo-v8 

• 4.3 20201210_BG8046-TE-DO-1201+luchtfoto_V13 

• 4.4 20201203_BG8046-TE-DO-1201_V13 

• 4.5 20201210_BG8046-TE-VG-0601-A0 Projectplan Waterwet_V6 

• 4.6 20201023_BG8046-TE-VG-0602 Waterwetvergunning_V5 

• 4.7 BG8046_Coordinaten-elementen_V13 

• 5.1 20201023_BG8046-TE-DO-8202-A0 DWP A-A tot C-C_V5 

• 5.2 20201203_BG8046-TE-DO-8203-A0 DWP G-G' tot M-M'_V7 

• 6.1 Afbeelding bouwwerken v4 

• 7.1 Tabel vergunningplichtige en meldingplichtige activiteiten HDSR en RWS v4 

• 7.2 Dijkbeschermingszones_v4 

• 8.1 Bodemhoogtekaart referentie 

• 8.2 Bodemhoogtekaart_ontwerp_v3 

• 9.1 Vegetatiekaart referentie 

• 9.2 Interventiewaardenkaart_ontwerp_v2 

• 10 BG8046-RHD-ME-TM-XX-WM-0022-Rivierkunde LBW_C8.0 

• 11 BG8406-RHD-ME-TM-ZZ-EC-0033_KRW Kwaliteitstabel v7.0 

• 12 BG8046-RHD-BQ-TM-ZZ-C_Grondbalans_versie 7.0 

• 13.1 BG8046-RHD-RP-TM-ZZ-BO-0016 - Vooronderzoek bodemkwaliteit_c2.0 

• 13.2 BG8046-RHD-RP-TM-ZZ-BO-0031 - Oriënterend onderzoek bodemkwaliteit - C4.0 

• 13.3 Conditioneringsinventarisatie (geoptimaliseerd)_v3 

• 14.1 V1898_4218_BO_Lunenburgerwaard_Wijk_bij_Duurstede_definitief_2-1-compleet 

• 14.2 Inventarisatie Archeologie en CE v2 

• 15.1 Detectierapport v1 

• 15.2 CE kaart 1 

• 15.3 CE kaart 2 

• 16.1 Definitief_Provincie Utrecht_Natuurtoets_Herinrichting Lunenburgerwaard_Ecogroen_14072020 

• 16.2 Definitief_Provincie Utrecht_Voortoets_Herinrichting Lunenburgerwaard_Ecogroen_15072020 

• 16.3 BG8046-RHD-ME-TM-XX-WM-0032-BPRW toets_C7.0 

• 18 BG8406-RHD-RP-TM-ZZ-C-0035_B&O-plan Lunenburgerwaard v6.0 

• 19 BG8046 Memo gevolgen maatregelen voor vergunningen 20200709 v2 

• 20 BG8046-RHD-ME-TM-XX-WM-0030-hydrologie_C6.0 

• 21 Projectplan Waterwet Lunenburgerwaard_versie9.0_definitief 

• 22 BG8046-RHD-ME-TM-ZZ-NT-0072_mer aanmeldingsnotitie_c1.0 

• 23 Definitieve beschikking Wm MER NO Lunenburgerwaard 2020 

• Aanvraagformulier omgevingsvergunning 20200716 

• Aanvraagformulier watervergunning 20200716 

• Formulier-ontgrondingen_aanvraag_vergunning 20200716. 
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III. Procedure 

 

Gecoördineerde voorbereiding 

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van het project natuurontwikkeling 

Lunenburgerwaard heeft de provincie Utrecht, verzocht om toepassing van de provinciale coördinatieregeling als 

bedoeld in artikel 10a t/m e van de Ontgrondingenwet. 

Het doel van deze coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de besluiten, zoals benodigd voor de 

uitvoering van het project, op elkaar af te stemmen en gelijktijdig te doen plaatsvinden. Dit is inclusief de 

gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het indienen van beroep daartegen. De 

Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht (RUD Utrecht) voert deze taak uit. 

 

De procedure conform afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is van kracht. Dit houdt in dat alle 

besluiten eerst als ontwerpbesluit ter inzage worden gelegd en vervolgens als definitief besluit. 

 

Ter inzage legging 

De besluiten die gecoördineerd ter inzage worden gelegd zijn: 

• Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet van de provincie Utrecht (RUD Utrecht); 

• Projectplan Waterwet van Rijkswaterstaat Oost Nederland; 

• Vergunning op grond van de Waterwet van Rijkswaterstaat Oost Nederland en het Hoogheemraadschap 

de Stichtse Rijnlanden; 

• Vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van de gemeente Wijk bij 

Duurstede. 

 

Crisis- en herstelwet 

Vanwege de betrokkenheid van een projectplan Waterwet is de Crisis- en Herstelwet van toepassing op alle 

besluiten die deel uitmaken van de coördinatieprocedure. Dit betekent onder meer dat: 

• De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State binnen 6 maanden beslist op beroep; 

• Het relativiteitsvereiste geldt: de geschonden norm moet dienen om de belangen van benadeelde te 

beschermen; 

• Geen pro forma beroep ingesteld kan worden: de beroepsgronden moeten binnen de beroepstermijn 

overeenkomstig de Awb worden ingediend; 

• Decentrale overheden geen beroep kunnen instellen. 

 

Bevoegdheid  

De Nederrijn is, inclusief de uiterwaarden, een tot de rijkswateren behorende rivier. De te ontgronden percelen 

liggen in de uiterwaarden van de Nederrijn. In artikel 8, lid 3 van de Ontgrondingenwet is bepaald: “..Ten aanzien 

van ontgrondingen in een tot de rijkswateren behorende rivier heeft in het eerste lid bedoelde bevoegdheid 

betrekking op het zomerbed van de rivier. Voor het niet tot het zomerbed behorende gedeelte van de rivier tot 

aan de begrenzing van de rivier ingevolge artikel 1a van de Wet beheer rijkswateren oefenen Gedeputeerde 

Staten hun in het tweede lid bedoelde bevoegdheid uit in overeenstemming met Onze Minister.” 

Gelet hierop geven wij ontgrondingsvergunningen in de uiterwaarden slechts af met de instemming van de 

Minister van Infrastructuur en Waterstaat. De ontgrondingsvergunning maakt deel uit van een gecoördineerde 

vergunningprocedure waar de watervergunning ook deel van uit maakt. Wij beschouwen dan ons besluit op de 

aanvraag om ontgrondingsvergunning in overeenstemming Onze Minister bij een positief besluit op de gecoör-

dineerde Waterwet vergunningaanvraag. Een vergunningvoorschrift die dit borgt wordt hiertoe opgenomen. 

 

Beoordelingsbesluit milieueffectrapportage (m.e.r.) 

Op grond van het Besluit Milieueffectrapportage, onderdeel D 16.1 en de artikelen 7.16 tot en met 7.20 van de 

Wet milieubeheer heeft een (vormvrije) m.e.r. beoordeling plaatsgevonden. Wij hebben op basis van de 

ingediende stukken geconcludeerd dat de ontgrondingsactiviteiten in het kader van het project natuurontwikkeling 

Lunenburgerwaard geen belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. Wij hebben daarom besloten, 

gelet op artikel 7.2, eerste lid onder b, in samenhang bezien met artikel 7.17, eerste lid van de Wet milieubeheer 
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(Wm), dat het niet noodzakelijk is om voor de vergunningaanvraag, in het kader van de Ontgrondingenwet, een 

m.e.r. te maken (zie besluit GS d.d. 1 december, kenmerk Z/20/682510-809532). 

 

Ontwerpbesluiten, zienswijzen en reactienota 

De ontwerpbesluiten hebben zes weken ter inzage gelegen. Er zijn in deze periode 7 zienswijzen ingediend. Deze 

hebben niet geleid tot wijzigingen in de besluiten. Voor de beantwoording van de zienswijzen en de motivering 

van eventuele aanpassingen van de besluiten wordt verwezen naar de Nota van beantwoording zienswijzen 

project natuurontwikkeling Lunenburgerwaard. Dit document wordt gelijktijdig met de definitieve besluiten ter 

inzage gelegd.  

 

Beroep instellen 

De definitieve besluiten liggen voor zes weken ter inzage in de periode zoals in de publicatietekst aangegeven. 

Belanghebbenden kunnen in die periode bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep 

instellen. Deze Afdeling beslist in eerste en enige instantie over de ingestelde beroepen. Beroepschriften kunnen 

zowel ingediend worden door belanghebbenden als ook door niet belanghebbenden die een zienswijze hebben 

ingediend. 

Beroepsschriften dienen onder vermelding van ‘Definitieve besluiten project natuurontwikkeling 

Lunenburgerwaard’ gericht te worden aan:  

 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State,  

Postbus 20019, 

2500 EA Den Haag. 

 

Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten: 

a) Uw naam en adres; 

b) De dagtekening; 

c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht; 

d) De redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen. 

 

Voorlopige voorziening 

De besluiten treden in werking op de dag na het einde van de beroepstermijn. Het indienen van een 

beroepsschrift verandert dit niet. Om de werking van de besluiten op te schorten kunnen degenen die beroep 

hebben ingesteld een voorlopige voorziening aanvragen. Hierbij dient u aan te tonen dat u een spoedeisend 

belang heeft bij opschorting. Een verzoek hiertoe kan worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek moet een 

afschrift van het beroepsschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift en/of een verzoek om 

een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  

 

 
IV. Motivering 

 

Op grond van de aanvraag en stukken hebben we het volgende overwogen. 

 

1. Bouwgrondstoffenbeleid 

Door de wijziging van de Ontgrondingenwet in 2008, het aflopen van het landelijke taakstellingenbeleid wordt niet 

meer gestuurd op een verplichting per provincie tot het winnen van bouwgrondstoffen. De ruimtelijke kwaliteit 

van de inrichting na ontgronden is van bovenliggend belang geworden. De aanvragen worden daarom getoetst 

aan de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. 

 

Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is het nationale beleidsdocument van het ruimtelijke beleid in 

Nederland. Ontgrondingen zijn in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte opgenomen omdat ze veelal voor wat 
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betreft de winning van delfstoffen van nationaal belang zijn. De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte moet het 

op een maatschappelijke verantwoorde wijze ontgronden en winnen van bouwgrond-stoffen stimuleren. De 

ruimtelijke kwaliteit na de ontgronding is hierbij van groot belang. Door het loslaten van doelstellingen voor de 

provincies qua hoeveelheden te winnen grondstoffen ontstaat meer ruimte voor de ruimtelijke inpassing en de 

gevolgen op langere termijn voor de directe omgeving van de ontgronding. Kern van de Structuurvisie 

Infrastructuur en Ruimte voor winningen is dat het winnen van bouwgrondstoffen waar mogelijk multifunctioneel 

moeten zijn.  

Bij ontgrondingsprojecten is het van belang, dat bij de uitvoering ervan, zo veel mogelijk gebruik gemaakt wordt 

van de kansen en mogelijkheden die de inrichtingswerkzaamheden bieden voor het realiseren van gewenste 

maatschappelijke functies. Bij maatschappelijke functies moet worden gedacht aan o.a. recreatieve 

mogelijkheden, natuurontwikkeling, veiligheid en infrastructuur.  

 

De ontgronding heeft de optimalisatie van natuurontwikkeling ten doel. Door de ontgravingen in het 

uiterwaardengebied worden milieuomstandigheden gecreëerd die beter aansluiten bij de beoogde 

natuurontwikkeling ter plaatse. De vrijkomende grondstoffen worden afgevoerd indien geen geschikte 

bodemklasse of lokaal toegepast. Wij stellen vast dat de ontgronding functioneel is en vrijkomende delfstoffen 

nuttig worden toegepast. 

Wij concluderen dat het belang bouwgrondstoffen niet in het geding is en er daarom ook beleidsmatig geen 

bezwaar bestaat tegen de voorgenomen ontgronding. 

 

2. Ruimtelijke Ordening 

Het te ontgronden gebied ligt in het onherroepelijke bestemmingsplan Buitengebied 2015 van de gemeente Wijk 

bij Duurstede. Overeenkomstig dit bestemmingsplan hebben de betreffende gronden de bestemming ‘natuur’, 

‘waterstaat’, met de waarde ‘natuur en landschap’ en gebiedsaanduiding ‘wetgeving – natura 2000’. Het is op deze 

bestemmingen verboden de voorgenomen werkzaamheden uit te voeren zonder omgevingsvergunning. 

De ontgronding op onderhavige bestemming is afgestemd in het kader van de gecoördineerde procedure. De 

benodigde omgevingsvergunning wordt gelijktijdig in procedure gebracht. Vastgesteld wordt dat de ontgronding 

overeenkomstig bestemmingsplan kan worden uitgevoerd. 

Wij achten de ontgronding planologisch aanvaardbaar. 

 

3. Archeologie 

Het provinciaal beleid voor de archeologische monumentenzorg is er in de eerste plaats op gericht waardevolle 

archeologische vindplaatsen te behouden in de bodem. Dit beleid is nader uitgewerkt en vastgelegd in het 

provinciale Cultuurnota en in de Provinciaal Ruimtelijke Structuurvisie. Archeologisch onderzoek wordt in principe 

geadviseerd bij ruimtelijke plannen, indien bodemingrepen plaatsvinden in ongeroerde grond op plaatsen met een 

vastgestelde archeologische waarde volgens de Archeologische Monumentenkaart (AMK) of met een (middel)hoge 

verwachtingswaarde volgens de indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW). Het voor deze locatie van 

toepassing zijnde bestemmingsplan is overeenkomstig dit advies tot stand gekomen. 

 

De Lunenburgerwaard is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2015’ van de gemeente Wijk bij 

Duurstede. In dit plan is geen specifiek archeologiebeleid vastgesteld en is er geen dubbel bestemming 

archeologie opgenomen. Wel staat in het plan vermeld dat bij ingrepen waarbij de ondergrond wordt geroerd, 

dient te worden aangetoond dat de eventueel aanwezig archeologische waarden niet worden aangetast.  

Deze waarden zijn beschermd met een omgevingsvergunningenstelsel. De afweging ten aanzien van de 

aanvaardbaarheid van de ontgronding vindt in dat kader plaats. De Ontgrondingenwet treedt voor dit aspect 

terug. Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat archeologische waarden voldoende zijn geborgd in de 

bestemmingsplannen.  

 

4. Hydrologie/waterhuishouding 

In het kader van het natuurontwikkelingsproject zijn verschillende maatregelen gepland die de waterhuishouding 

en het rivierbeheer kunnen beïnvloeden. De (effecten van deze) ingrepen worden in de watervergunning en het 

projectplan waterwet beoordeeld die gelijktijdig zijn aangevraagd in het kader van de gecoördineerde procedure. 
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Op basis van het bovenstaande concluderen wij dat de maatregelen voldoende zijn geborgd in andere wetgeving. 

 

5. Natuur en landschap 

 

Landschap 

De planlocatie is gelegen in het Rivierengebied, onderdeel Nederrijn/Lek. Dit is in essentie een open landschap 

rond de rivier en parallelle dijken, met weiden en vloedbosjes, steenfabrieken en veerhuizen aan dwarskades, 

boerderijlint langs de dijk en panoramische uitzichten over de omgeving. Vanuit landschap wordt de eenheid van 

de uiterwaard als waardevol element gezien. Hier ligt een voormalige ‘steenfabriek-eiland’ in. Deze ligt hoger dan 

de rest van de uiterwaard. Het dempen van de watergang en het ophogen van het perceel met 0,3 meter is 

landschappelijk acceptabel. Deze liggen in het gebied waar ten tijde van de steenfabriek al aanpassingen zijn 

gedaan. De voorgestelde werkzaamheden passen hierin en liggen binnen het ‘fabriekseiland’. Het ophogen van 

het perceel met 0,3 meter tast het karakter van de uiterwaard niet aan. Het aanvullen van de oever t.b.v. 

oevererosie is landschappelijk geen probleem. De hoogte van de oever blijft gelijk met de rest. Het karakter van 

de uiterwaard veranderd niet. 

De geplande afgravingen voor de sloot ligt op een locatie waar vroeger ook een sloot lag en past in het bestaande 

patroon van sloten parallel aan de dijk. Het afgraven van de verrijkte bovenlaag is in hoogte beperkt en heeft 

daardoor geen ruimtelijke impact. De ontgronding voor de moeraszone in de Waarden van Gravenbol is naar aard 

en omvang niet zo groot of diep dat deze afbreuk doen aan de waarden als zodanig. Moeraszones kunnen als 

gebiedseigen landschapselementen worden beschouwd in de uiterwaarden. De maatregel drempel bij de 

Sandenburgerwaard is weliswaar een onderbreking van de dijk, maar in het geheel dermate klein dat deze de 

continuïteit van het beeld niet noemenswaardig schaadt. De maatregel tichelput heeft betrekking op het herstel 

hiervan. Tichelputten zijn landschapselementen welke thuishoren in het rivierenlandschap en als zodanig 

aanvaardbaar. 

De werkzaamheden lijken geen (onaanvaardbare) aantasting te veroorzaken van de landschappelijke waarden. 

 

Cultuurhistorie 

De planlocatie is in de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie niet aangewezen als gebied met bijzondere 

cultuurhistorische betekenis.  

De werkzaamheden lijken geen (onaanvaardbare) aantasting te veroorzaken van de cultuurhistorische waarden. 

 

Natuurwetenschappelijk 

• Het betreft geen weidevogelkerngebied, maar verstoring van broedende vogels dient zoveel mogelijk 

voorkomen te worden. Denk hieraan bij de planning. 

• Het betreft hier een ganzenrustgebied: de ganzenrust mag in de winter niet worden verstoord. Denk hieraan 

bij de planning. 

• Het betreft een natuurparel: De plannen zijn ter verhoging van de natuurwaarden waarbij gebruik wordt 

gemaakt van gebiedseigen landschapselementen, zonder dat deze afbreuk doen aan bestaande 

milieuomstandigheden. 

• Het betreft onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. De plannen zijn ter verhoging van de 

natuurwaarden waarbij gebruik wordt gemaakt van gebiedseigen landschapselementen, zonder dat deze 

afbreuk doen aan bestaande milieuomstandigheden. 

De werkzaamheden lijken geen (onaanvaardbare) aantasting te veroorzaken van de natuurwetenschappelijke 

waarden. 

 

Wij concluderen dat bij de geplande ontgronding en ophogingen landschappelijke, cultuurhistorische - en 

natuurwetenschappelijke waarden niet in het geding zijn, dan wel ook in ander wetgeving wordt geborgd. Wij 

achten de ontgronding en ophogingen voor deze aspecten acceptabel. 
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6. Uitvoeringsaspecten 

 

Graafwerkzaamheden 

De graafwerkzaamheden zijn overwegend ondiep van aard. Aspecten veiligheid en stabiliteit van taluds zijn in een 

aanvullend memo in beeld gebracht. Deze zijn vanwege de ondiepe ontgronding en de te hanteren taluds, welke 

variëren van 1:1,5 bij de te realiseren nieuwe sloot tot 1:7 bij de moeraszones als stabiel te beschouwen. Het 

aspect veiligheid betreft hier dan het ontgronden in de buurt waterkeringen en zal worden beoordeeld in het 

kader van de watervergunning. 

In de directe omgeving van de relatief meer omvangrijke ontgrondingen (moeraszone in Waarden van Gravenbol, 

drempel Sandenburgerwaard) zijn geen woningen of andere objecten aanwezig welke hiervan hinder kunnen 

ondervinden. Het wordt om deze reden niet nodig geacht om, naast de algemene voorschriften, specifieke 

voorschriften op te nemen om dit nader reguleren. Met de standaard voorschriften zijn de hierbij betrokken 

belangen voldoende geborgd. 

 

Toekomstig beheer 

Voor het toekomstig beheer van het gebied is een Beheer en Onderhoudsplan opgesteld. Dit is een inventarisatie 

van het gewenste beheer van de verschillende te realiseren natuur- en wateronderdelen met de verschillende 

aspecten hiervan. Het beheer gaat vooralsnog door Het Utrechts Landschap, de provincie Utrecht en 

Rijkswaterstaat Oost Nederland worden uitgevoerd. Het rapport geeft zicht op samenwerking. Gegeven de 

betrokken partijen, de eigendomssituatie en de natuurstatus van het gebied stellen wij vast dat een duurzame 

ontwikkeling en instandhouding van de natuurfunctie in het gebied voldoende is gegarandeerd.  

 

Eigendomssituatie 

Eigendommen worden privaatrechtelijk beschermd. Een vergunning kan worden verleend voor gronden die niet in 

eigendom zijn bij aanvrager. Van die vergunning kan pas gebruik worden gemaakt nadat het eigendom is 

verworven of nadat anderszins een toestemming om die gronden te mogen ontgronden is verworven. 

Voor dit aspect wordt getoetst of de vergunning uitvoerbaar is, d.w.z. of in de nabije toekomst het eigendom kan 

worden verworven of de toestemming kan worden geregeld en of het ontbreken van een deel van de 

toestemming de uitvoerbaarheid van het geheel in de weg kan staan. 

Voor de gronden in eigendom bij het Utrechts Landschap heeft aanvrager toestemming. Wij constateren daarmee 

dat de eigendomssituatie de uitvoering van de ontgronding merendeels niet in de weg staat en dat de vergunning 

doelmatig wordt. De ontgronding is uitvoerbaar. 
 

Bodemkwaliteit 

Niet beoordeeld in het kader van deze vergunning. 

 

7. Zienswijzen 

In het kader van de gecoördineerde procedure Project natuurontwikkeling Lunenburgerwaard hebben de 

ontwerpbeschikkingen en het projectplan 6 weken ter visie gelegen. Naar aanleiding daarvan zijn zeven 

zienswijzen ingediend door 5 natuurlijke personen en het IVN. Voor de inhoud van de zienswijzen en de 

beantwoording hiervan verwijzen wij naar de “Nota van beantwoording zienswijzen def, d.d. 11 mei 2021”. De 

zienswijzen zijn hierin samengevat en per onderdeel beantwoord. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid 

tot aanpassing van de ontwerp ontgrondingsvergunning of de overige ontwerpbeschikkingen of het projectplan. 

 

V. Overleg en Informatie 

 

Naast de thans aan u verleende ontheffing, kunnen tevens vergunningen of ontheffingen nodig zijn op grond van 

andere wetten of verordeningen. 
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VI. Verzending 

 

Dit besluit wordt verzonden aan de aanvrager van de vergunning: 
- Provincie Utrecht 

De provincie hecht veel waarde aan een goede samenwerking en bevordert dat de verschillende 

overheidsinstanties zoveel mogelijk gecoördineerd optreden. Informatie-uitwisseling is daarom van belang. 

Daarom is een afschrift van deze brief tevens gezonden aan de in dit geval van belang zijnde 

handhavingspartners.  

 

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:  
- De gemeente Wijk bij Duurstede; 

- Het Utrechts Landschap; 

- Het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden; 

- Rijkswaterstaat Oost Nederland; 

- RHDHV; 

- De indieners van de zienswijzen. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

Gedeputeerde Staten van Utrecht,  

namens hen, 

 
Teamleider Vergunningverlening 

RUD Utrecht  



Archimedeslaan 6 

Postbus 85242 

3508 AE Utrecht   

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. 

BIJLAGE 1 

 

Voorschriften behorende bij besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht d.d. 20 mei 2021, nummer 

Z/20/681710-867165 en zaakkenmerk Z-VERG-2020-2547 .  

 

De vergunning heeft betrekking op het ontgronden van het volgende perceel kadastraal bekend gemeente Wijk bij 

Duurstede, sectie A, perceelsnummers 235, 758, 801, 853, 888, 889, 905, 940, 956. 

 
UITVOERING 

 
1. Bij de voorschriften behoren de volgende tekening(en):  

a. Tekening ‘Kadastrale tekening’, d.d. 2-4-2020, bestand “2.1 Kadastrale_kaart”; 

b. Tekening ‘Maatregelenkaart DO Lunenburgerwaard’, d.d. 26-10-2020, bestand “4.1 

BW_ingrepen_luchtfoto-v8”; 

c. Tekening ‘Definitief Ontwerp – Inrichtingsplan, laatst gewijzigd d.d. 3-12-2020, tekeningnummer 

BG8046-TE-DO-1201, bestand “4.3 20201210_BG8046-TE-DO-1201+luchtfoto_V13”; 

d. Tekening ‘Dwarsprofiel A-A’t/m C-C’, laatst gewijzigd d.d. 23-10-2020, tekeningnummer BG8046-TE-

DO-8202, bestand “5.1 20201023_BG8046-TE-DO-8202-A0 DWP A-A tot C-C_V5”; 

e. Tekening ‘Dwarsprofiel G-G’ t/m M-M’, laatst gewijzigd d.d. 3-12-2020, tekeningnummer BG8046-TE-

DO-8203, bestand “5.2 20201203_BG8046-TE-DO-8203-A0 DWP G-G' tot M-M'_V7”. 

 
2. De percelen dienen te worden ontgrond en opgehoogd/opgeleverd zoals aangegeven op de in voorschrift 1 

genoemde tekening(en). 

 
3. Buiten de ontgrondingslijnen zoals aangegeven in de in voorschrift 1 genoemde tekening(en) mogen geen 

ontgrondingen plaatsvinden. 
 

UITVOERING 
 
4. Van deze vergunning mag alleen gebruik worden gemaakt bij een positief besluit van Onze Minister 

(Rijkswaterstaat) op de, in het kader van deze gecoördineerde vergunningprocedure, Waterwet 
vergunningaanvraag. 
 

5. Van het begin van de ontgronding moet 1 week van tevoren schriftelijk worden kennis gegeven door het 
versturen van het meldingsformulier uit bijlage 2. Dit formulier moet volledig ingevuld bij ons worden 
ingediend. 
 

6. Binnen 1 week na het gereedkomen van de ontgronding moet hiervan schriftelijk kennis gegeven door het 
versturen van het meldingsformulier uit bijlage 3. Dit formulier moet volledig ingevuld bij ons worden 
ingediend.  
 

7. De vergunning en meldingen moeten gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein 
aanwezig zijn en op eerste vordering aan politie en aan de met toezicht en handhaving op ontgrondingen 
belaste medewerkers worden getoond. 
 

8. De vergunninghouder dient er zorg voor te dragen dat op de openbare aan- en afvoerwegen geen 
gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als gevolg van grond welke los kan komen van de wielen van de bij de 
ontgronding direct of indirect betrokken voertuigen/ transportmiddelen. Aanwijzingen van medewerkers die 
belast zijn met toezicht en handhaving op de Ontgrondingenwet over het schoonhouden/de te dragen zorg 
van de openbare wegen dienen strikt te worden opgevolgd. 

  



11 van 14  Z/20/681710-867165 

9. Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein waarop deze vergunning 
betrekking heeft of in de directe omgeving daarvan, moeten direct worden gemeld bij het “Meldpunt Utrecht” 
via de Milieuklachtentelefoon bellen: 0800 - 022 55 10. De vergunninghouder moet direct maatregelen 
treffen om de schade als gevolg van de calamiteit te voorkomen, herstellen en om herhaling te voorkomen. 
De te nemen maatregelen behoeven de instemming van Gedeputeerde Staten. Om de schade als gevolg van 
calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u door Gedeputeerde Staten zo nodig voorlopige maatre-
gelen worden opgelegd, waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingswerkzaamheden. 

 
GELUID EN TRILLINGEN 
 
10. De gemiddelde geluidsniveaus (Letmaal) veroorzaakt door de ontgronding, gemeten of berekend op de 

buitengevel van het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object. Mogen per periode niet meer zijn dan: 

55 dB(A) voor de dagperiode (7.00 uur - 19.00 uur); 

50 dB(A) voor de avondperiode (19.00 uur - 23.00 uur); 

45 dB(A) voor de nachtperiode (23.00 uur - 7.00 uur). 

 
11. De maximale geluidsniveaus (Lmax) veroorzaakt door de ontgronding, gemeten of berekend op de 

buitengevel van het dichtstbijzijnde geluidsgevoelige object. Mogen per periode niet hoger zijn dan: 

70 dB(A) voor de dagperiode (7.00 uur - 19.00 uur); 

65 dB(A) voor de avondperiode (19.00 uur - 23.00 uur); 

60 dB(A) voor de nachtperiode (23.00 uur - 7.00 uur). 
 
12. De in de weekenden vanaf vrijdagavond 19.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur gemiddelde geluidsniveaus 

(Letmaal) veroorzaakt door de ontgronding, gemeten of berekend op de buitengevel van het dichtstbijzijnde 
geluidsgevoelige object, mag niet hoger zijn dan 45 dB(A).  
 

13. De in de weekenden vanaf vrijdag avond 19.00 uur tot maandagochtend 7.00 uur maximale geluidsniveaus 
(Lmax) veroorzaakt door de ontgronding, gemeten of berekend op de buitengevel van het dichtstbijzijnde 
geluidsgevoelige object, mag niet hoger zijn dan 60 dB(A).  

 
METINGEN EN REGISTRATIES 

 
14. Ten behoeve van het verrichten van controlemetingen moet de vergunninghouder meetgereedschap ter 

beschikking stellen, hulp verlenen met het naar het werkterrein overbrengen van peilen, het aanbrengen van 
hoogtemerken, het doen van waterpassingen en opmetingen en dergelijke. De vergunninghouder moet 
desverlangd materialen voor het aanbrengen van hoogtemerken beschikbaar stellen. 
 

15. Er mag in het kader van deze vergunning maximaal 52.841 m3 bodemmateriaal worden ontgraven en 
toegepast. 

 
ARCHEOLOGIE 
 
16. Indien bij graafwerkzaamheden zaken worden aangetroffen, waarvan de vinder weet of redelijker wijs moet 

vermoeden dat het gaat om archeologische vondsten of sporen, dan is hij volgens de Monumentenwet 
verplicht dit direct te melden (artikel 53). De melding dient te gebeuren bij het meldpunt archeologie van 
Landschap Erfgoed Utrecht, info@landschaperfgoedutrecht.nl (030-2219762 of 06-51435519). Bij het 
achterwege laten van een melding zijn de artikelen 61 en 62 van de Monumentenwet van toepassing. 

 
NATUUR EN LANDSCHAP 

 
17. Het ontgronde terrein moet altijd worden vrijgehouden van afvalstoffen en indien nodig van ongewenste 

begroeiing. 
 

18. Er mogen geen werkzaamheden plaatsvinden tussen zonsondergang en zonsopgang.  
 

mailto:info@landschaperfgoedutrecht.nl
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19. Het terrein mag alleen kunstmatig worden verlichten na toestemming van medewerkers van de RUD Utrecht 
die zijn belast met toezicht en handhaving op de Ontgrondingenwet. 
 

AFWERKING 

 
20. Medewerkers van de RUD Utrecht die zijn belast met toezicht en handhaving op de Ontgrondingenwet 

kunnen aanwijzingen geven over de uitvoering van de ontgronding- en inrichtingswerkzaamheden; deze 
aanwijzingen dienen strikt te worden opgevolgd. 
 

 
GELDIGHEIDSDUUR 

 
21. De ontgrondingsactiviteiten en de (her)inrichtingswerkzaamheden moeten uiterlijk 31 december 2024 zijn 

voltooid. 

 
22. De geldigheidsduur van deze vergunning loopt af op het moment dat de ontgronding overeenkomstig 

voorschrift 23 is opgeleverd. 
 

23. De in deze vergunning bedoelde ontgronding waaronder mede begrepen wordt de afwerking en inrichting 
van de ontgronde terreinen en omgeving, wordt als opgeleverd beschouwd zodra dit door of namens 
Gedeputeerde Staten schriftelijk is bevestigd. 

 

Onder vergunninghouder wordt verstaan: Provincie Utrecht 

Onder Gedeputeerde Staten en bevoegd gezag wordt verstaan: Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht. 

 



Archimedeslaan 6 

Postbus 85242 

3508 AE Utrecht   

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. 

BIJLAGE 2 

 

Meldingsformulier start werkzaamheden ontgrondingsvergunning 

 

Nummer vergunning: Z/20/681710-867165 

Datum vergunning: 20 mei 2021 

Zaakkenmerk  Z-VERG-2020-2547  

Vergunninghouder: Provincie Utrecht 

 

De vergunninghouder zorgt er voor dat dit formulier tenminste één week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, 

ingevuld en ondertekend wordt opgestuurd per email naar onderstaand adres. 

 

Gegevens van het werk: 

 

Contactpersoon uitvoering:  -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Telefoonnummer:    -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Startdatum werk:   -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Geplande einddatum werk: -----------------------------------------------------------------------------------  

 

Bijzonderheden:   -----------------------------------------------------------------------------------  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

Plaats en datum     Naam en telefoonnummer melder 

 

 

-------------------------------------   -------------------------------------------------------  

 

 

-------------------------------------   -------------------------------------------------------  

 

 

Mailen naar ontgrondingen@rudutrecht.nl 

 

 

mailto:ontgrondingen@rudutrecht.nl
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BIJLAGE 3 

 

Meldingsformulier opgave ontgraven hoeveelheden grondstoffen i.h.k.v. de ontgrondingsvergunning 

 

Nummer vergunning: Z/20/681710-867165 

Datum vergunning: 20 mei 2021 

Zaakkenmerk  Z-VERG-2020-2547  

Vergunninghouder: Provincie Utrecht 

 

De vergunninghouder zorgt er voor dat dit formulier tenminste één week na afronding van de ontgronding, ingevuld en 

ondertekend wordt opgestuurd per email naar onderstaande adres. 

 

Gegevens van het werk: 

 

Einddatum werk:  ------------------------------------------ 

 

 

Ontgraven grondsoort Verwacht in m³ Werkelijk in m³ 

   

   

   

   

   

   

Totaal   

 

 

Bijzonderheden 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Plaats en datum     Naam en handtekening 

 

-------------------------------------   -------------------------------------------------------  

 

-------------------------------------   -------------------------------------------------------  

 

Mailen naar ontgrondingen@rudutrecht.nl 
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