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Beschikking van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
op de op 23 november 2016 bij hen ingekomen aanvraag van Van Gerwen Weg- en Waterbouw BV te SintOedenrode, om vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet, op het perceel kadastraal bekend gemeente
Veghel, sectie S, nummer 347.
Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 23 november 2016 van Drieweg Advies B.V., namens
Van Gerwen Weg- en Waterbouw BV, een aanvraag ontvangen voor een wijziging van een eerder door ons
afgegeven ontgrondingsvergunning.
De wijziging betreft een verlenging van de geldigheidduur van een reeds eerder door ons afgegeven
vergunning met kenmerk C2082212/33171, voor de aanleg van een recreatievijver met
natuurontwikkeling aan de Akkerweg 3 te Boerdonk in de gemeente Veghel.
Het terrein is gelegen te Boerdonk, kadastraal bekend gemeente Veghel, sectie S, nummer 347.
De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2016-5970.

I.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant
Gelet op de aanvraag van Drieweg Advies B.V., namens Van Gerwen Weg- en Waterbouw BV, van 23
november 2016;
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.

de gevraagde verlenging van de geldigheidstermijn van de vigerende ontgrondingsvergunning met
kenmerk C2082212/331711 aan Van Gerwen Weg- en Waterbouw BV, te verlenen, voor de aanleg van
een recreatievijver met natuurontwikkeling gelegen op het terrein te Boerdonk, kadastraal bekend
gemeente Veghel, sectie S, nummer 347;

2.

te bepalen dat voorschrift 1 van de reeds eerder afgegeven vergunning met kenmerk
C2082212/331711 wordt gewijzigd in een termijn van uitvoering tot 1 juli 2021 en dat de overige
vergunningvoorschriften onverminderd en ongewijzigd van kracht blijven;

3.

te bepalen dat de onder 1 bedoelde vergunning eindigt op de dag waarop de opleveringsverklaring als
bedoeld in voorschrift 4.1 is afgegeven.

Eindhoven, 15-12-2016
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,
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T.M.M.J. Baltussen
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Rechtsmiddelen
Bezwaar
Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de
bekendmaking van dit besluit. In het bezwaarschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de
datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U
moet het bezwaarschrift ook ondertekenen. Het bezwaarschrift kunt u richten aan:
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.
Voorschrift
Voorschrift 1 wordt als volgt gewijzigd
1.

III.

Termijnen ontgronding en oplevering
1.1. De ontgrondingactiviteiten en inrichtingsverplichtingen dienen voor 1 juli 2021 te zijn
beëindigd, dan wel te zijn voltooid.
Procedure

Wij merken het voorliggende verzoek aan als een wijziging van eenvoudige aard waarbij de destijds
in de ontgrondingsvergunning aan de orde gestelde en gewogen belangen niet zijn of worden
veranderd.
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Onder verwijzing naar artikel 8 van de ‘Verordening Ontgrondingen 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 op dit verzoek.
De openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
wordt niet gevolgd. Voor de te nemen beschikking wordt de reguliere procedure als bedoeld in hoofdstuk
4.1 van de Algemene wet bestuursrecht toegepast, overeenkomstig het bepaalde in artikel 10, lid 4 van de
Ontgrondingenwet. Dit betekent dat geen ontwerpbesluit voor inspraak openbaar ter visie wordt gelegd,
maar direct het definitief besluit wordt genomen. Hierop is bezwaar/beroep mogelijk.
De aanvraag tot verlenging van de geldigheidstermijn van de vergunning is bij ons binnengekomen op
23 november 2016. Bij brief van 24 november 2016 hebben wij de ontvangst van het verzoek tot wijziging
van de vergunning bevestigd en verzoekster tevens geïnformeerd over de procedure die wij bij de
behandeling van het verzoek toepassen.
IV.

Belangenafweging

Op 26 november 2012 hebben wij aan Van Gerwen Weg- en Waterbouw BV een ontgrondingsvergunning
onder nummer C2082212/3309945 verleend voor het aanleggen van een recreatievisvijver met
natuurontwikkeling. Het project heeft betrekking op de aanleg van twee visvijvers aan de Akkerweg 3 te
Boerdonk (gem. Veghel) met een totale oppervlakte van 1,75 ha, en een maximale diepte van 8 meter maaiveld). De totaal te ontgronden hoeveelheid ophoogzand/zwarte grond bedraagt circa 90.000 m3 .
Van deze 90.000 m3 zal 2.500 m3 zwarte grond binnen het project worden verwerkt en zal 85.000m3
ophoogzand en 2.500 m3 zwarte grond worden afgevoerd.
De vergunninghouder geeft aan dat er door een stagnatie van afzet van het ophoogzand in de afgelopen
jaren de hoeveelheid te ontgraven en af te zetten ophoogzand en zwarte grond niet bereikt is.
Daardoor zullen de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden niet binnen de aangevraagde en
vergunde termijn worden gerealiseerd.
Gezien bovenstaande wordt er middels onderhavige wijzigingsaanvraag verzocht om een verlenging van
de geldigheidstermijn voor de ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden tot 1 juli 2021.
Bij de behandeling van de oorspronkelijke aanvraag d.d. 5 juli 2012 zijn alle bij de ontgronding betrokken
belangen gewogen. Het plangebied, het grondeigendom, de inrichting van het terrein en de uitvoering van
de ontgraving zoals opgenomen in de ontgrondingsvergunning van 26 november 2012, zijn niet
gewijzigd. De bij de ontgronding betrokken belangen en de eventuele effecten zijn daarmee onveranderd
ten opzichte van de aanvraag. De wijziging, betreffende het verlengingsverzoek, heeft derhalve geen
invloed op de bij de ontgronding betrokken belangen en geen andere effecten op de directe omgeving dan
de reeds vergunde uitvoeringssituatie.
In het kader van de behandeling van dit verlengingsverzoek betrekken wij uitdrukkelijk mede het belang
van een tijdige afronding van de ontgrondings- en herinrichtingsactiviteiten, die gericht zijn op een
voortvarende realisering van de recreatievisvijver en de daarbij behorende natuurontwikkeling. Ook de
omgeving is gebaat bij een snelle beëindiging van de werkzaamheden. Een verlenging van de termijn,
waarbinnen de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, staat in principe op gespannen voet met dit
belang. Ons in ziens zijn er, gezien de ligging van het project en het feit dat de natuurontwikkeling al is
gerealiseerd, geen belangen van derden in het geding. Het betreft hier alleen een wijziging, c.q.
verschuiving van de uitvoeringsperiode, geen uitbreiding van bestaande werkzaamheden. De eventuele
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overlast is per saldo gelijk aan de oorspronkelijke aanvraag.
V.

conclusie

Samenvattend concluderen wij dat er geen overwegende bezwaren bestaan tegen verlenging van de
onderhavige ontgrondingsvergunning.
Gezien deze feitelijkheden en gelet op de Ontgrondingenwet en de Verordening Ontgrondingen provincie
Noord-Brabant 2008 besluiten Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de gevraagde verlenging van de
geldigheidstermijn van de vigerende ontgrondingsvergunning d.d. 26 november 2012 met kenmerk
C2082212/3309945 aan Van Gerwen Weg- en Waterbouw BV, te verlenen.
Wij zullen het desbetreffende voorschrift 1 van deze vergunning dan ook conform het verzoek van Van
Gerwen Weg- en Waterbouw BV wijzigen.
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