
 

 

Nota van Zienswijzen –Ontgrondingsvergunning Z/21/702135 

Schalkwijker Buitenwaard 

 

Indiener/ 

datum 

Inhoud zienswijze 

(geciteerd) 

Besluit waar 
zienswijze op 
ziet 

Reactie 

Reclamant 1    

1.1 Gevolg voor ons extra kwelwater vorming binnendijks door het 
aanleggen van geulen / plassen dicht bij ons bedrijf waardoor onze 
percelen verminderen van kwaliteit 

Ontgrondings-
vergunning 

In het kader van de aanvragen om respectievelijk een water- en 
ontgrondingsvergunning is uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar de 
binnendijkse effecten op grondwater en kwel als gevolg van de 
herinrichting.1 Het plan van aanpak en de uitgangspunten voor de 
berekeningen zijn vroegtijdig afgestemd met - en goedgekeurd door 
– Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR). Uit de 
berekeningen (2D) van het onderzoek komt naar voren dat er 
binnendijks geen negatieve effecten voor de agrarische 
gebruiksfunctie te verwachten zijn.  

Aanvullend op voorgaande is naar aanleiding van het 
toetsingsadvies van de Commissie voor de m.e.r. op de 
milieueffectrapportage een 3D-berekening met het grondwatermodel 
MORIA uitgevoerd.2 Hieruit komt eenzelfde conclusie naar voren: er 
zijn als gevolg van het project geen negatieve effecten op 
binnendijks gelegen agrarische gebruiksfuncties te verwachten. 

 

Om tijdens en na de herinrichting na te kunnen gaan of er eventueel 
toch afwijkende effecten optreden, wordt voorafgaand aan de 
uitvoering van het project een monitoringsnetwerk met peilbuizen 
gerealiseerd. Voor de borging is hiertoe in de watervergunning een 
voorschrift opgenomen. In de ontgrondingsvergunning is voor de 
zekerheid, n.a.v. deze zienswijze, een voorschrift opgenomen die 
maatregelen voorschrijft om eventueel afwijkende effecten te 
mitigeren. Hetgeen hier naar voren is gebracht, heeft geleid tot 
aanpassingen t.o.v. de ontwerp ontgrondingsvergunning. 

                                                           

1 Roosendaal, M., T. van der Linden & Konstantinos Velalis. 2021. Natuurontwikkeling Schalkwijker Buitenwaard. Geohydrologisch en geotechnisch onderzoek ten behoeve van MER en 

vergunningsaanvragen. Sweco in opdracht van K3Delta B.V. 

2 Uden, J. van. 2022. Notitie ‘Reactie concept Commissie m.e.r.’. Sweco in opdracht van K3Delta B.V. 

https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p35/p3587/3587_toetsingsadvies.pdf
https://www.commissiemer.nl/docs/mer/p35/p3587/3587_toetsingsadvies.pdf


 

 

1.2 Plan geeft aan om vlak bij ons natuurlijk kruidenrijk grasland te 
creëren wat veel overlast geeft door het beperkt aantal keren 
maaien dat geeft dan veel zaadvorming dat ook over de dijk waait 
met gevolg dat die kruiden voor ons onkruiden zijn en zich zeer snel 
bij ons in het land vermeerderen met als gevolg een veel lagere 
kwaliteit voer voor onze dieren met waarschijnlijk ook onkruiden die 
onze dieren ziek kunnen maken of zelfs de dood tot gevolg hebben. 
Daarentegen zullen we veel meer chemische middelen moeten 
gebruiken terwijl wij juist zo min mogelijk chemische middelen willen 
gebruiken 

Ontgrondings-
vergunning 

Met het project wordt onder andere gestreefd naar de ontwikkeling 
van meer natuurlijke en bloemrijke graslandvegetaties. Dit komt 
overeen met de natuurdoelstellingen zoals deze door de provincie 
Utrecht voor het Natuurnetwerk Nederland, waarvan het 
projectgebied onderdeel uitmaakt, zijn geformuleerd. 

 

Indiener veronderstelt dat deze ontwikkeling op binnendijkse 
percelen meer onkruiden en dientengevolge een lagere gebruiks-
kwaliteit tot gevolg heeft, waardoor agrariërs mogelijk meer 
chemische bestrijdingsmiddelen moeten gebruiken. 

 

Uiteraard kan niet volledig worden uitgesloten dat zaden van 
planten met een lagere voederwaarde naar het omliggende gebied 
verwaaien. De aan het plan grenzende primaire waterkering heeft 
waarschijnlijk ook nog een beperkend effect op de verwaaiing van 
zaden indien voor zover hier sprake van zou zijn. Echter, de 
ontgrondingsvergunning is een uitvoeringsbesluit. Deze realiseert 
de functie van het gebied overeenkomstig het bestemmingsplan. De 
zienswijze ziet op het bestemmingsplan welke onherroepelijk is. 
Ontwikkelingen zoals aangegeven zijn hier inherent aan. In 
redelijkheid en naar mogelijkheid zullen gebruikers wederzijdse 
overlast dienen te beperken. In het toekomstige beheer van de 
natuurlijke graslanden wordt hiermee rekening gehouden door het 
natuurgebied meteen na herinrichting in te zaaien, waardoor 
onkruiden en ruigtekruiden niet gaan domineren. Staatsbosbeheer 
overweegt bovendien om (een deel van) het beheer, waaronder 
bijvoorbeeld de onvergraven dijkzone (ca. 100 m), onder een 
natuurgerichte certificering bij regionale agrariërs onder te brengen. 
Hiermee worden de betreffende zorgen grotendeels weggenomen. 
Bovendien past de inrichting als natuurlijk en bloemrijk grasland in 
de bestemming ‘Natuur’ die de percelen hebben binnen het 
vigerende bestemmingsplan in het gebied (Eiland van Schalkwijk).  

Hetgeen  hier naar voren is gebracht, heeftniet geleid tot 
aanpassingen t.o.v. de ontwerp ontgrondingsvergunning. 

 

1.3 Extra verkeersbewegingen, ook extra mensen die er hun auto 
neerzetten om te wandelen en zo de uitritten blokkeren en de 
nodige rommel/afval achterlaten, wat nu al het geval is en dan 
alleen maar erger wordt 

Omgevings-
vergunning 

Dit punt ziet toe op de besluitvorming in het kader van de 
Omgevingsvergunning en zal in dat kader worden behandeld. 



 

 

1.4 De toekomstige beperkingen/bepalingen belemmeringen i.v.m. de 
natuur wie weet wat er misschien in de toekomst beschermd “moet” 
worden wat vlak bij ons bedrijf ligt waar al generaties lang een 
bedrijf gevestigd is 

Omgevings-
vergunning 

Dit punt ziet toe op de besluitvorming in het kader van de 
Omgevingsvergunning en zal in dat kader worden behandeld. 

Reclamant 2    

2.1 Het ontstaan van grote waterplassen zal veel ganzen en andere 
watervogels aantrekken en die bij ons de gewassen vernietigen en 
aanvreten 

Ontgrondings-
vergunning 

Ganzen zijn, ook in de huidige situatie, jaarrond aanwezig in de 
Schalkwijker Buitenwaard en de omliggende agrarische gebieden, 
en zijn daarmee onderdeel van het ecosysteem. Een vermindering 
van de jachtdruk en een toegenomen voedselkwaliteit in intensief 
beheerde landbouwgebieden worden als belangrijke oorzaken 
achter de toename van ganzenpopulaties gezien.3  

 

Wij wijzen inspreker erop dat BIJ12 advies geeft over preventieve 
maatregelen en dat bij hen ook een tegemoetkoming kan worden 
aangevraagd voor eventuele (vraat)schade door ganzen.4  

Hetgeen hier naar voren is gebracht, heeft niet geleid tot 
aanpassingen t.o.v. de ontwerp ontgrondingsvergunning. 

 

2.2 Het beheer van de gronden buitendijks zal niet meer van dien aard 
zijn dat daar nog enige vorm van landbouw mogelijk is en daar 
zullen veel ongewenste onkruiden ontstaan. De zaden van deze 
onkruiden met name distels zullen de dijk over waaien. Wat voor 
ons betekent dat wij meer chemisch en mechanisch moeten 
bestrijden 

Ontgrondings-
vergunning 

Zie reactie bij 1.2. 

 

2.3 Door de ontwikkelingsnatuur zullen ook predatoren als vos, kraai 
etc. in aantallen toenemen in ons gebied en schade veroorzaken 
aan onze landbouwhuisdieren en ook ziektes overdragen 

Ontgrondings-
vergunning 

De ontgrondingsvergunning is een uitvoeringsbesluit. Deze 
realiseert de functie van het gebied overeenkomstig het 
bestemmingsplan. De zienswijze ziet op het bestemmingsplan 
welke onherroepelijk is. Ontwikkelingen zoals aangegeven zijn hier 
inherent aan. In redelijkheid en naar mogelijkheid zullen gebruikers 
in dat kader wederzijdse overlast dienen te beperken. 

Hetgeen  hier naar voren  is gebracht, heeft niet geleid tot 
aanpassingen t.o.v. de ontwerp ontgrondingsvergunning. 

 

                                                           

3 Ralph Buij, Kees Koffijberg, 2019. Ganzen en ganzenschade in Nederland; Overzicht van kennis en kennishiaten in effectief beleid. Wageningen Environmental Research, Rapport 2965.  

4 https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/ 

https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/


 

 

2.4 Tijdens ontgronden zullen er extra veel verkeersbewegingen zijn die 
voor overlast gaan zorgen. Zeker ook voor onze schoolgaande 
kinderen en andere verkeersdeelnemers in ons buitengebied 

Omgevings-
vergunning 

Dit punt ziet toe op de besluitvorming in het kader van de 
Omgevingsvergunning en zal in dat kader worden behandeld. 

2.5 Als het gebied gerealiseerd is zal dit mensen aantrekken die willen 
komen recreëren. Er is geen goed plan om deze extra bezoekers in 
ons gebied te managen 

Omgevings-
vergunning 

Dit punt ziet toe op de besluitvorming in het kader van de 
Omgevingsvergunning en zal in dat kader worden behandeld. 

2.6 Onze grootste zorg is dat ons bedrijf aangrenzend wordt van een 
natuurgebied en wij dan t.z.t. beperkingen krijgen op onze 
bedrijfsvoering en nog erger eventuele vergunningverlening in de 
toekomst 

Omgevings-
vergunning 

Dit punt ziet toe op de besluitvorming in het kader van de 
Omgevingsvergunning en zal in dat kader worden behandeld. 

Reclamant 3 
(21/04/22) 

  - 

3.1 Binnen de inrichting van het plan heb ik een perceel in eigendom 
liggen (perceel bekend onder kadastraal nummer gemeente Houten 
C 800) welke ik in gebruik heb en toebehoort aan het agrarisch 
bedrijf wat ik exploiteert te Wijk bij Duurstede op korte afstand van 
het plangebied. 

 

Voor de bereikbaarheid is er een erfdienstbaarheid(overpad) 
gevestigd op een van de te ontgraven percelen. 

 

Binnen het plan wat nu ter inzage ligt is er niets geregeld ook niet 
via een wijziging van de erfdienstbaarheid om bij mijn perceel te 
komen, ik maak dan ook bezwaar. 

Privaatrecht Reeds sinds geruime tijd vinden er gesprekken plaats tussen 
vergunninghouder en de eigenaar van perceel Houten C 800, 
waarbij ook verwerving of ruiling van het betreffende perceel, 
grenzend aan het plangebied, aan de orde is geweest. 

 
Een andere, door vergunninghouder voorgestelde optie, heeft 
betrekking op het wijzigen van de erfdienstbaarheid (recht van 
overpad). De bereikbaarheid van het betreffende perceel kan dan 
via een alternatieve route over respectievelijk de dwarskade en 
oeverwal, zoals opgenomen in het plan waarvoor de (ontwerp) 
ontgrondingsvergunning is verleend, altijd worden gegarandeerd. 

Dit aspect ziet op een privaatrechtelijk aspect en zal in dat kader 
dienen te worden behandeld. 

3.2 Voor de ontwatering van mijn perceel wordt er gebruik gemaakt van 
de sloten in het plangebied. Wanneer de ontgraving plaats gaat 
vinden wordt het uitermate ongewis hoe deze ontwatering geborgd 
blijft. Er is in het plan niets voor opgenomen. Ik maak dan ook 
bezwaar tegen de uitvoering van het plan. 

Water-
vergunning 

Staatsbosbeheer stemt in met het plan, als mede-initiatiefnemer 
maar ook als eigenaar van de betreffende sloten, waarvoor de 
(ontwerp) ontgrondingsvergunning is verleend. De sloten/greppels 
direct grenzend aan het genoemde perceel kunnen ongewijzigd 
blijven. 

 

De ontwatering tot een peil van 3 m +NAP blijft ongewijzigd. Dit peil 
staat gelijk aan het vaste stuwpeil op de Lek, dat gedurende het 
overgrote deel van het jaar van toepassing is. Het hanteren van het 
streefpeil komt na herinrichting te vervallen.  
 
De Ontgrondingenwet treedt voor dit aspect terug, omdat de 
afweging ten aanzien van eventuele bezwaren met betrekking tot de 
waterhuishouding in de Schalkwijker Buitenwaard in het kader van 



 

 

de Waterwet plaatsvindt. Het ontwerpbesluit van de 
watervergunning wordt binnenkort ter inzage gelegd en staat open 
voor een formele inspraakreactie. 

 

3.3 Mijn perceel is nu beschermd via de zomerdijk tegen hoge 
waterstanden van de Lek tot een bepaald niveau. Hoge 
waterstanden komen inmiddels vaker voor in het groei en 
weideseizoen, afgelopen zomer was daar een duidelijk voorbeeld 
toen medio juni het water tegen de zomerdijk stond en dus dankzij 
de zomerdijk mijn perceel beschermd werd tegen overstroming. Bij 
de uitvoering van het plan zal de zomerdijk verlaagd worden zodat 
mijn perceel blootgesteld wordt aan overstromen in het weide en 
groeiseizoen. Er is niet geregeld in het plan de vergunningaanvraag 
om mijn perceel hiertegen te behoeden, ik maak dan ook bezwaar. 

Water-
vergunning 

Onderdeel van het plan waarvoor de (ontwerp) 
ontgrondingsvergunning is verleend, is de aanleg van een 
benedenstrooms op de Lek aangesloten nevengeul. Deze 
aantakking is essentieel voor het herstel van de ecologische 
verbinding met de Lek, zodat uitwisseling van flora en fauna tussen 
uiterwaard en rivier weer kan plaatsvinden. 

 

Deze ontwikkeling is geheel in lijn met de provinciale 
natuurdoelstellingen en de dubbelbestemming ‘Waterstaat – 
Stroomvoerend rivierbed’ in het vigerende bestemmingsplan ‘Eiland 
van Schalkwijk’ (vastgesteld op 30-08-2017). De Ontgrondingenwet 
treedt voor dit aspect terug, omdat de afweging ten aanzien van 
eventuele bezwaren met betrekking tot de waterhuishouding in de 
Schalkwijker Buitenwaard in het kader van de Waterwet plaatsvindt. 
Het ontwerpbesluit van de watervergunning wordt binnenkort ter 
inzage gelegd en staat open voor een formele inspraakreactie. 

 

Overigens wijzen wij de indiener van de zienswijze erop dat een 
deel van perceel Houten C 800 reeds buiten de zomerkade ligt en 
derhalve niet door de zomerkade wordt beschermd.  

3.4 Concluderend; ik maak bezwaar tegen dit plan de 
vergunningverlening omdat de belangen voor mijn bedrijf 
betreffende perceel C 800 niet gewaarborgd zijn. 

 Zie reacties bij 3.1, 3.2 en 3.3. 

LTO Noord    

4.1 Kleiwinning zorgt voor grote waterplassen. Waterplassen trekken 
ganzen en andere watervogels aan. Ganzen en andere watervogels 
zullen agrarische percelen aantasten en zullen derhalve voor 
schade zorgen aan agrarische gewassen 

Ontgrondings-
vergunning 

Zie reactie bij 2.1. 

4.2 Gronden buitendijks zullen niet meer geschikt zijn voor agrarische 
doeleinden. Dit zal tot gevolg hebben dat er buitendijks meer 
onkruid zal groeien. Verhoogde onkruiddruk zal tot gevolg hebben 
dat er meer zaden van deze onkruiden zullen overwaaien naar 
agrarische percelen. Dit zal moeten worden bestreden op een 

Ontgrondings-
vergunning 

Zie reactie bij 1.2. 



 

 

chemische en/of mechanische wijze. Dit is een ongewenste 
ontwikkeling (voor zowel de agrariër alsook voor de samenleving) 

4.3 Nieuwe natuur zal predatoren zoals de vos en kraai aantrekken. 
Deze predatoren zullen schade veroorzaken aan 
landbouwhuisdieren en zullen daarnaast ook ziektes overdragen 
aan landbouwhuisdieren 

Ontgrondings-
vergunning 

Zie reactie bij 2.3. 

 


