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Beschikking Ontgrondingenwet
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 24 februari 2016 van cluster Projecten en Vastgoed,
van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV te ‘s-Hertogenbosch, een aanvraag
om een ontgrondingsvergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen. De aanvraag betreft het
project 'Reconstructie N283 tussen Meeuwen en Hank’ in de gemeente Werkendam. De aanvraag is
geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2016-1091.
I.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Gezien de aanvraag van cluster Projecten en Vastgoed van Gedeputeerde Staten van NoordBrabant;
Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;
Gelet op de Ontgrondingenwet en de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008;
En gelet op de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

BESLUITEN:
1.

Aan het cluster Projecten en Vastgoed van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de vergunning te
verlenen voor het graven van watergangen en het realiseren van waterberging op de percelen
kadastraal bekend gemeente Dussen sectie, R, nummers 2464, 2459, 2291, 2456, 2286 en 202,
sectie S, nummers 1377, 1248, 1370, 1383, 1381, 1379, 1386, 1373, 1388, 1375, 1308, 1309,
1310, 1311 en 1245, en sectie T nummers 293, 835, 905, 752, 852, 851, 1113 en 1332;

2.

Dat aan de onder 1 bedoelde vergunning voorschriften worden verbonden die zijn opgenomen in
paragraaf “II Voorschriften”;

3.

Dat de geldigheidsduur van de onder 1 bedoelde vergunning eindigt op de dag waarop de
opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 5.1 is afgegeven.

Eindhoven, 26-4-2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,
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T.M.M.J. Baltussen
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

II.

Voorschriften

1.

Termijnen ontgronding en oplevering
1.1.De ontgrondingsactiviteiten en inrichtingsverplichtingen moeten binnen 1 jaar na het
onherroepelijk worden van deze beschikking zijn beëindigd dan wel zijn nagekomen;

2.

Technische uitvoering
2.1.De ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tot een maximale
diepte en onder minimale taluds overeenkomstig het plan “N283 Deeltraject 06- Water en
groenplan” met projectnummer 247525, revisie 01 van 24 december 2013 en zoals is
aangegeven op de volgende bij de aanvraag gevoegde 11 tekeningen genummerd “28306-BESBEP-002-blad 1“ t/m “28306-BES-BEP-002-blad 11“.

3.

4.

Monitoring gewonnen hoeveelheden
3.1 Binnen één maand na de definitieve beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden moet
opgave worden gedaan van de gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen. Deze
gegevens moeten worden verstuurd aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 8035,
5601 KA Eindhoven.
Toezicht
4.1

Deze vergunning met bijbehorende tekeningen moet gedurende de uitvoering van de
werkzaamheden op het terrein aanwezig zijn en op verzoek kunnen worden getoond aan de met
het toezicht belaste ambtenaren van de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

4.2

Houder van de vergunning is verplicht bij controle door ambtenaren van de Omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant, zonder recht van verrekening, de nodige personele bijstand en de nodige
meetmaterialen ter beschikking te stellen.

5.

Oplevering
5.1 De in deze vergunning bedoelde ontgronding, waaronder de afwerking en inrichting van de
ontgronde terreinen wordt pas als opgeleverd beschouwd, als aan de voorschriften is voldaan en
dit door het bevoegd gezag schriftelijk is bevestigd.
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III.

Procedure

Op 5 februari 2016 is door de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant geconstateerd dat er bij de N283 tussen
Meeuwen en Hank ontgrondingswerkzaamheden worden uitgevoerd zonder geldende vergunning in het
kader van de Ontgrondingenwet. Er is een overtreding van artikel 3 van de Ontgrondingenwet vastgesteld.
Er dient alsnog een vergunning aangevraagd te worden. De aanvraag is ingediend op 24 februari 2016.
De voorliggende aanvraag merken wij aan als een vergunning van eenvoudige aard aangezien de
voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden zijn opgenomen in een plan waarover, via een openbare
inspraakprocedure, besluitvorming heeft plaatsgevonden.
Op 7 oktober 2014 heeft de gemeente Werkendam het bestemmingsplan “Buitengebied, reconstructie
N283 tussen Hank – Dussen – Meeuwen” vast gesteld. Het plan heeft van 13 juni 2014 gedurende zes
weken ter inzage gelegen. Onderdeel van het bestemmingsplan was onder andere het “N283 Deeltraject
06- Water en groenplan” waarin de voorgenomen werkzaamheden zijn beschreven.
Bij besluit van 28 april 2015 heeft waterschap Rivierenland een watervergunning verleend aan
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor de realisatie van het project “Reconstructie van de N283
tussen Meeuwen en Hank” in de gemeente Werkendam. Een onderdeel van de watervergunning betreft de
voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden.
In beide procedures heeft reeds een aantoonbare integrale afweging plaatsgevonden van alle bij deze
ontgronding betrokken belangen.
Onder verwijzing naar artikel 8, de aanhef en onder a, van de ‘Verordening Ontgrondingen
provincie Noord-Brabant 2008’ betekent dit onder meer dat de leden 1 tot en met 3 van artikel 10
van de Ontgrondingenwet niet van toepassing zijn. Voor de te nemen beschikking wordt dan ook de
procedure als bedoeld in hoofdstuk 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast
overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 4 van de Ontgrondingenwet, juncto artikel 8 van de
Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008. Dit betekent dat geen ontwerpbesluit
voor inspraak openbaar ter visie wordt gelegd, maar dat direct het definitief besluit wordt genomen.
Hierop is bezwaar/beroep mogelijk.

IV.

Overwegingen

Algemeen
De voorliggende aanvraag heeft betrekking op het project “Reconstructie N283 tussen Meeuwen en Hank”
gelegen op de percelen kadastraal bekend gemeente Dussen sectie, R, nummers 2464, 2459, 2291, 2456,
2286 en 202, sectie S, nummers 1377, 1248, 1370, 1383, 1381, 1379, 1386, 1373, 1388, 1375, 1308,
1309, 1310, 1311 en 1245, en sectie T nummers 293, 835, 905, 752, 852, 851, 1113 en 1332.
Alle percelen zijn in eigendom van de provincie Noord-Brabant.
De reconstructie van de N283 tussen Meeuwen en Hank bevat de aanleg van een rotonde, het herstel van
wegvakken, de aanleg van persleidingen en duikers en het graven van watergangen en realiseren van
waterberging. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Het totale tracé is hiervoor verdeeld in
wegvakken. Per wegvak worden ontgrondingswerkzaamheden uitgevoerd zoals het graven van diverse
watergangen en het realiseren van waterberging.
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Voor deze werkzaamheden is een ontgrondingsvergunning vereist. Daarnaast worden via de voorschriften
eisen gesteld aan de herinrichting van het gebied, overeenkomstig de bestemming.
De hieronder genoemde belangen zijn bij de ontgronding betrokken:
 het ontgrondingenbeleid;
 uitvoeringsaspecten;
 ruimtelijke ordeningsaspecten;
 hydrologie en waterhuishoudkundige aspecten;
 belangen van natuur en landschap;
 archeologie en cultuurhistorie.
Met betrekking tot deze belangen merken wij het volgende op.
Ontgrondingenbeleid
Op 15 december 2006 hebben Provinciale Staten de nota‚ Hoofdlijnen Actualisatie van het Brabantse
grondstoffenbeleid‛ vastgesteld. Met het beleid in deze nota wordt beoogd een bijdrage te leveren aan een
duurzame ontwikkeling van de Brabantse samenleving. Het begrip duurzame ontwikkeling betekent voor
de grondstoffenvoorziening dat zuinig en doelmatig moet worden omgegaan met ruimte en
grondstoffenvoorraden en het stimuleren van een hoogwaardige inzet van alternatieven en secundaire
bouwgrondstoffen. In dit beleid is er geen sprake van kwantitatieve sturing. Het accent ligt op de kwaliteit
van de ontgrondingsprojecten.
Voor winningen die volledig gekoppeld zijn aan de realisering van een maatschappelijk gewenste functie
(functionele ontgronding) en de hoeveelheid grond en ophoogzand die daarbij vrijkomt geen doel op zich
is, blijft de ‘Nota Handleiding Functionele Ontgrondingen’ van kracht.
Wij constateren dat het project in overeenstemming is met het provinciale ontgrondingen- en
grondstoffenbeleid.
Uitvoeringsaspecten
De totale oppervlakte van het in te richten gebied bedraagt circa 40.740 m². De te ontgronden
oppervlakte bedraagt circa 40.740 m². In totaal zal circa 39.760 m³ teelaarde worden ontgraven. De totale
hoeveelheid zal binnen het project worden verwerkt. De ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden zijn
gestart in juli 2015. De geplande einddatum van de werkzaamheden is 28 oktober 2016.
De voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden en de inrichting van het gebied worden uitgevoerd
overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde tekeningen en documenten, genaamd:

Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning;

“N283 Deeltraject 06- Water en groenplan” met projectnummer 247525, revisie 01 van 24
december 2013;

Bestemmingsplan Buitengebied, reconstructie N283 tussen Hank – Dussen – Meeuwen, gemeente
Werkendam, oktober 2014;

Watervergunning van waterschap Rivierenland met kenmerk 201421011/313056 van 23 april
2015;

11 tekeningen “28306-BES-BEP-002-blad 1 “ t/m “28306-BES-BEP-002-blad 11 “;

“Beperkt verkennende en aanvullend bodemonderzoek bermen N283 Hank- Meeuwen” met
nummer 20650-01 van Grondslag, bodemkwaliteitsbureau van januari 2014;

“Samenvatting uitgevoerde bodemonderzoeken t.p.v. de nieuw te realiseren rotonde op de
provinciale weg N283” met nummer 20650-06 van Grondslag, bodemkwaliteitsbureau van januari
2014;
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Overzicht kadastrale gegevens;
Korte toelichting op de aanvraag ontgrondingsvergunning;
Omgevingsvergunning voor het kappen van bomen van de gemeente Werkendam van 10
november 2014;
Tabel “2016-1091 Hank –Aalburg Grondwerk”
Kaart Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG);
Kaart Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG);
Definitief “Programma van Eisen, Reconstructie N283 Hank” met nummer A-14.0177 van BAAC van
augustus 2014;
Concept rapport “Hank – Meeuwen, reconstructie N283 t.h.v Dussen, Archeologische begeleiding
protocol opgraven” van BAAC met projectnummer A-15.0114 van februari 2016.

Ingestemd wordt met de hierin aangegeven opzet van het project. Via de voorschriften wordt veiliggesteld
dat de werkzaamheden plaatsvinden in overeenstemming met deze documenten/tekeningen.
Overige belangen
De overige bij deze ontgronding betrokken belangen, zoals ruimtelijke ordeningsaspecten, hydrologie en
waterhuishoudkundige aspecten, belangen van natuur en landschap en archeologie en cultuurhistorie, zijn
opgenomen in een plan waarover, via een openbare inspraakprocedure, besluitvorming heeft
plaatsgevonden. In het bestemmingsplan “Buitengebied, reconstructie N283 tussen Hank – Dussen –
Meeuwen” van de gemeente Werkendam en in de waterwetvergunning van waterschap Rivierenland heeft
een aantoonbare integrale afweging plaatsgevonden van al deze belangen. Wij kunnen, na afweging van
deze belangen, concluderen dat er geen overwegende bezwaren bestaan tegen verlening van de
aangevraagde ontgrondingsvergunning.

Samenvattend:
Onder afweging van alle bij de onderhavige ontgronding betrokken belangen verlenen wij, met
inachtneming van de onder paragraaf II genoemde voorschriften, de vergunning.
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