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Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 4 maart 2016, van Staatsbosbeheer te Breda, een
aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet ontvangen.
De aanvraag betreft een ven-herstel van de vijvers Dorst op het perceel, kadastraal bekend gemeente
Oosterhout, sectie I, perceelnummer 342.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2016-1269.

I.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant
Gelet op de aanvraag van Staatsbosbeheer Breda, van 4 maart 2016;
Gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning;
Gelet op de Ontgrondingenwet en de Verordening Ontgrondingen provincie Noord-Brabant 2008.
BESLUITEN:
1.

om aan Staatsbosbeheer Breda te Breda een vergunning te verlenen voor het ven-herstel
werkzaamheden, op het perceel kadastraal bekend gemeente Oosterhout, sectie I, nummer 342 zoals
weergegeven op de kadastrale tekening welke als bijlage a. bij de aanvraag is toegevoegd;

2.

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

3.

dat de gehele aanvraag onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

4.

te bepalen dat de geldigheid van de onder 1 bedoelde vergunning eindigt op de dag waarop de
opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 6.1 is afgegeven.

Eindhoven, 4-8-2016

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

A.M.J. Leermakers- v. Heijst
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
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Rechtsmiddelen
Beroep
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de
bekendmaking van dit besluit. In het beroepschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de
datum, een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) van uw beroep. U
moet het beroepschrift ook ondertekenen. Het beroepschrift kunt u richten aan:
Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA ’s Hertogenbosch
Voorlopige voorziening
Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een bezwaarschrift ingediend. Het is mogelijk om
gelijktijdig met of na het indienen van een bezwaarschrift een voorlopige voorziening te vragen. Deze
kunt u richten aan:
Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA ’s-Hertogenbosch
Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen
van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is
dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang. Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een
voorlopige voorziening.
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II.

Voorschriften

De ontgronding dient uitgevoerd te worden met inachtneming van de volgende voorschriften:
1.

Termijnen ontgronding en oplevering
1.1. De ontgrondings- en herinrichtingswerkzaamheden moeten vóór 1 februari 2017 zijn uitgevoerd
c.q. zijn voltooid.

2.

Startmelding
2.1. Vergunninghouder dient uiterlijk een week vóór aanvang van de ontgrondingswerkzaamheden
het bevoegd gezag hiervan schriftelijk dan wel per e-mail (ontgrondingen@odzob.nl) in kennis te
stellen, onder vermelding van datum en nummer van deze ontgrondingsvergunning.

3.

Technische uitvoering
3.1. De ontgronding mag geschieden tot een diepte variërend tot maximaal 2,2 m ten opzichte van
het huidige maaiveld een en ander zoals op tekening behorende bij deze vergunning is
aangegeven.
3.2. De ontgronding dient uitgevoerd te worden zoals nader is aangegeven op de bij deze
vergunning behorende aanvraag met daarin de tekeningen en het werkplan als bijlage
bijgevoegd onder a. t/m f.

4.

Monitoring gewonnen hoeveelheden
4.1. Vergunninghouder moet jaarlijks voor 1 april opgave doen van:
a. De in het voorgaande jaar gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen in
vaste m3;
b. De nog resterende te winnen voorraden in vaste m3 (peildatum 1 januari).
4.2.

Binnen een maand na de definitieve beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden moet
opgave worden gedaan van de in het jaar van beëindiging gewonnen afzette hoeveelheden
oppervlaktedelfstoffen.

4.3.

Deze gegevens moeten op een door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant beschikbaar gesteld
formulier worden verstuurd aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Postbus 8035, 5601 KA
Eindhoven.

5.

Toezicht
5.1. De vergunning moet gedurende de uitvoering van de werkzaamheden op het terrein aanwezig
zijn en kunnen worden getoond aan de met het toezicht belastte ambtenaren van de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

6.

Oplevering
6.1. 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
1. Gevolgde procedure
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure zoals opgenomen in Afdeling 3.4 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb).
2.

Aanvraag

De aanvraag is op 4 maart 2016 ontvangen;


De ontvangst- en voortgangsbrief waarin wij de procedure aangeven die bij de behandeling van
de aanvraag wordt toegepast, is op 8 maart 2016 verzonden aan de aanvrager;



Het verzoek van advies aan de gemeente Oosterhout en het waterschap Brabantse Delta is op 17
maart 2016 verzonden.
Naar aanleiding van de aanvraag en de ingekomen adviezen zijn door ons geen aanvullende
gegevens gevraagd.

3.

Samenvatting gegevens vergunningaanvraag
Naam aanvrager

:

Staatsbosbeheer Breda

Locatie

:

Ven-herstel Vijvers Dorst

Bestuurlijke gemeente:

Oosterhout

Kadastrale gemeente:

Oosterhout

Sectie

:

I

Perceelnummer

:

342

Doel van de ontgronding

Natuurverbetering c.q. herstel

Projectnaam

Ven-herstel Vijvers Dorst

:

Aard van bovenvermeld terrein
Vóór ontgronding

:

natuur

Na ontgronding

:

natuur

Grondbalans
Aangevraagde hoeveelheid te ontgraven ophoogzand en teelaarde : 21 218 m³

4.

Af te voeren hoeveelheid ophoogzand van het project

:

Te verwerken hoeveelheid binnen het project

: 21 218 m³

0 m³

Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
Wij hebben de aanvraag om de ontgrondingsvergunning op 17 maart 2016 doorgestuurd aan onze
(wettelijke) adviseurs, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout en
het dagelijks bestuur van Waterschap Brabantse Delta en hen verzocht advies uit te brengen.
Wij hebben bij e-mail van 26 mei 2016, van het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Oosterhout een advies ontvangen. Het dagelijks bestuur van het waterschap Brabantse
Delta heeft ons bij mail van 15 april 2016 van haar advies voorzien.
Voor de inhoud van de ingekomen adviezen verwijzen wij naar paragraaf “IV overwegingen”, onder c
en d.

5.

Ontwerp-beschikking
De ontwerp-beschikking is op 2 juni 2016 verzonden aan de aanvrager en de betrokken
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bestuursorganen.
De ontwerp-beschikking is bekendgemaakt op de internetsite van de provincie Noord-Brabant. Vanaf
7 juni 2016 tot en met 20 juli 2016 is de ontwerp-beschikking met bijbehorende stukken ter
inzage gelegd bij de gemeente Oosterhout en bij de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Een ieder is
in de gelegenheid gesteld gedurende deze termijn zienswijzen over deze ontwerp-beschikking naar
voren te brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.
6.

Belangenafweging
De aanvraag voor een ontgronding betreft een herstel van 2 vennen van de Vijvers Dorst in
Boswachterij Dorst in de gemeente Oosterhout. Het herstel betreft het gedeeltelijk afvlakken van de
oevers van deze vennen.
In het kader van de subsidieregeling water Noord-Brabant 2013 (ven herstel) zal gestreefd worden
naar herstel van 2 vennen van de Vijvers Dorst in Boswachterij Dorst. In dit herstelplan zijn een viertal
geselecteerde vennen met de functie waternatuur nauwkeurig aangegeven. Het gaat hierbij om de
noordelijke leemput, de roeivijver, de lelievijver en de voormalige zwemplas. Het projectplan heeft
betrekking op de laatste drie genoemde vennen: de Roeivijver, de Lelievijver en de Zwemplas. De
noordelijke Leemput blijft verder buiten beschouwing. Deze drie vijvers zijn al een aantal jaren niet
meer in recreatief gebruik. Voormalige recreatieve voorzieningen zijn weggehaald evenals bestrating,
gebouwen enz. In de winters van 2007 en 2008 zijn verschillende bospercelen rondom de vijvers
gekapt en is bosstrooisel verwijderd.
Het nog niet gerealiseerde voorgestelde maatregel betreft het afvlakken van de oevers. Deze
maatregel word voorgesteld voor een aantal steile oeverdelen in de Lelievijver en vooral de Roeivijver.
De





volledige herstelwerkzaamheden bestaan uit:
Verwijderen boomopslag op de oeverzone;
Afvlakken van de oevers;
Verontdiepen van de plas;
Verwijderen oeverbeschoeiing.

Het verontdiepen zal plaatsvinden met zand dat bij het afvlakken van de oevers op andere plaatsen
vrijkomt.
In totaal zal er circa 21.218m3 zand en/of grond vergraven worden binnen het project. Er zal geen
zand of grond worden afgevoerd. Al het vrijkomende zand zal worden toegepast voor het
verontdiepen van de plas. Naar inschatting zullen de werkzaamheden tot 1 februari 2017 gaan duren.
Bij de onderhavige ontgronding zijn betrokken:
a. ontgrondingenbeleid;
b. uitvoeringsaspecten;
c. ruimtelijke ordeningsaspecten;
d. hydrologie;
e. archeologie;
f. belangen van natuur en landschap.
Met betrekking tot deze belangen merken wij het volgende op.
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Ad a. 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 zand die daarbij vrijkomt geen doel op zich is, blijft de
‘Nota Handleiding Functionele Ontgrondingen’ van kracht.
Het voorliggende verzoek heeft betrekking op een ontgronding ten behoeve van een natuurontwikkeling
c.q. verbetering. De maximale ontgrondingsdiepte beperkt zich tot 2,2 meter. Inherent hieraan worden
oppervlaktedelfstoffen vergraven. Er wordt in totaal circa 21.218 m³ vergraven. Al het vrijkomende
materiaal zal binnen het project worden toegepast.
Voor de uitvoering van bovengenoemde activiteiten hebben Provinciale Staten met gebruikmaking van
de Subsidieregeling water Noord-Brabant 2013 (ven-herstel) subsidie verstrekt.
Wij stellen vast dat de ontgronding aan het beoogde doel tot verbeteren c.q. herstel van kwalitatief
natuur beantwoordt en deze ven-herstel werkzaamheden daar een bijdrage aan levert.
Wij concluderen dan ook dat het voorliggend verzoek past in het provinciale ontgrondingen- en
grondstoffenbeleid.
Ad. b. Uitvoeringsaspecten
In totaal wordt circa 21.218 m³ vergraven binnen het project. Er zal geen afvoer van zand en/of grond
gaan plaatsvinden. Alle vrijkomende zand en grond zal binnen het project worden toegepast.
Uitgangspunt van de voorgenomen ontgrondingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zoals in
onderstaande stukken staat beschreven en op de daarbij behorende tekeningen staat aangegeven.


Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning;



Projectplan Ven-herstel Vijvers Dorst;



Uitwerkingsplan Dorst 2013-2023, versie 10 juni 2013, zoals deze is bijgevoegd bij de aanvraag;



Alle tekeningen zoals bijgevoegd bij de aanvraag onder bijlage a. t/m e. d.d. 25 februari 2016.

Ad. c. Ruimtelijke ordeningsaspecten
Volgens artikel 10, lid 2 van de Ontgrondingenwet deelt het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente van het gebied waarop de aanvraag om vergunning betrekking heeft aan ons mee of
de beoogde ontgronding in overeenstemming is met het bestemmingsplan. Indien dit niet geval mocht
zijn deelt het college van burgemeester en wethouders ons mee of de gemeenteraad dan bedoeld
college bereid is aan de ontgronding planologische medewerking te verlenen.
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout heeft op ons verzoek bij
e-mail van 26 mei 2016 advies uitgebracht met betrekking tot de ruimtelijke ordeningsaspecten.
Het advies bestaat uit de toezending van de door het college afgegeven besluit omgevingsvergunning
met kenmerk 20160218. In deze beschikking geven zij aan dat vanuit het geldende bestemmingsplan er
geen belemmeringen zijn voor de uitvoering van de gevraagde werkzaamheden.
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De conclusie is dat op basis van de wettelijke kaders er vanuit de gemeente m.b.t. de aangevraagde
ontgrondingsvergunning geen belemmeringen zijn voor de uitvoering van de gevraagde werken. De
voorgenomen ontgronding is hiermee uitvoerbaar en in overeenstemming met de aangewezen
bestemmingen. Hiermee wordt voldaan aan artikel 10, lid 6 van de Ontgrondingenwet.
Ad. d Hydrologie
Bij mail van 15 april 2016 geeft het waterschap Brabantse Delta aan dat men akkoord is met de gevolgde
procedure betreffende de realisering van dit project. De werkzaamheden worden uitgevoerd in
beschermd gebied waterhuishouding. Dat houd in dat een ingreep moet leiden tot een positief
kwantitatief en kwalitatieve versterking in het gebied. Doorgaans heeft het dempen van een positief
hydrologisch effect en het graven een verdrogend effect. In onderhavige herinrichting zullen diverse
vennen verontdiept worden en taluds verflauwd. Deze maatregelen hebben geen verdrogende werking
op het gebied. De vennen zijn door het waterschap aangewezen als categorie C
oppervlaktewaterlichamen. Het verontdiepen van categorie C oppervlaktewaterlichamen is toegestaan en
vastgelegd binnen de Algemene Regels, behorende bij de Keur 2015 van het Waterschap. Een
watervergunning is dan ook niet noodzakelijk.
Geconcludeerd kan worden dat de hydrologische aspecten geen belemmering vormen voor de
voorgenomen ontgronding.
Ad. e. Archeologie en cultuurhistorie
Het gebied waarvoor een ontgrondingsvergunning wordt aangevraagd heeft op de CHW van de provincie
Noord-Brabant een middelhoge archeologische verwachting.
In het gebied zijn geen archeologische onderzoeken gedaan, er zijn geen archeologische monumenten
en er zijn geen waarnemingen/vondstmeldingen bekend uit het gebied.
Op de archeologische beleidskaart van de gemeente Oosterhout heeft het gebied een middelhoge
archeologische verwachting.
Op grond van de middelhoge archeologische verwachting op de CHW zou het gebied onderzoeksplichtig
zijn. Bestudering van het AHN laat echter zien dat er in het gebied al grootschalige ingrepen in de bodem
hebben plaatsgevonden. Het gebied rondom de vijvers is afgegraven in het verleden. Alleen een rand in
het zuidwesten lijkt nog intact. Hierdoor kan de kans op (intacte) archeologische vindplaatsen naar
beneden bijgesteld worden naar laag. Daarmee vervalt de onderzoeksplicht, maar niet de meldplicht.
Uit contact met de gemeentelijk archeoloog van Oosterhout, dd.26 april 2016, blijkt dat de gemeente ook
geen archeologisch (voor)onderzoek meer verplicht stelt in het plangebied. Uitgevoerde onderzoeken in
de omgeving hebben tot nu toe niets opgeleverd.
De vergunning houdster dient tijdens de ontgronding wel alert te zijn op de aanwezigheid van mogelijk
aantreffen van archeologische waarden gedurende bodem verstorende werkzaamheden.
Bij het aantreffen van deze waarden dient vergunning houdster hiervan melding te maken bij de minister
conform artikel 53 lid 1 van de WAMZ (Wet op de Archeologische Monumenten Zorg) 2007. De melding
kan ook plaatsvinden bij het provinciaal Meldpunt Archeologische Bodemvondsten Noord-Brabant,
telefoon 06-18303222.
Wij hebben derhalve op archeologische gronden geen bezwaar tegen de voorgenomen ontgronding.
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Samenvattend:
Onder afweging van alle bij de onderhavige ontgronding betrokken belangen en bij ons ingekomen
adviezen die in de belangenafweging zijn meegenomen en afgewogen, zullen wij de aangevraagde
vergunning verlenen.
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