Postbus 8035
5601 KA Eindhoven
T: 088-369 03 69
I: www.odzob.nl

- Beschikking Ontgrondingenwet -

Onderwerp
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben op 19 juni 2015 een aanvraag om een vergunning op
grond van de Ontgrondingenwet ontvangen van Holding Herperduin B.V.
De aanvraag betreft de aanleg van een natuurzwemplas op de percelen kadastraal bekend gemeente
Ravestein, Sectie G, nummers 372, 417, 418, 890, 891 en 894 (allen gedeeltelijk). De aanvraag is
geregistreerd onder zaaknummer HZ_ONG-2015-2647.

I.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant
-

Gezien de aanvraag van Holding Herperduin B.V., van 19 juni 2015;

-

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 Holding Herperduin B.V. een vergunning te verlenen voor de aanleg van een natuurzwemplas, op
de percelen kadastraal bekend gemeente Ravestein, Sectie G, nummers 372, 417, 418, 890, 891 en
894 (allen gedeeltelijk), zoals weergegeven op het document “Overzicht kadastrale gegevens’;

2.

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

3.

dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning:


Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning;



Kaart “ Zwemplas topografische ondergrond, natuurzwemplas Herperduin” van BTL, 18 juni 2015;



Tabel “Overzicht kadastrale gegevens”;



Kaart “ natuurzwemplas Herperduin, kadastrale kaart met ontgronding” van BTL, 18 juni 2015;



“Bestemmingsplan Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin;



‘Zwemplas Werkplan” van 19 juni 2015;



“Milieueffectrapportage Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin, bijlage 5 Waterrapport” van



“Milieueffectrapportage Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin, bijlage 6



“Milieueffectrapportage Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin, bijlage 7



Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, profielen” van BTL, 18-06-2015;



Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, inrichtingstekening” van BTL, 22 mei 2015;

25 november 2011;
Archeologierapport BO” van 31 maart 2010;
Archeologierapport IVO” van 4 april 2011;
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Tekening “natuurzwemplas Herperduin, actuele hoogtemeting AHN2 met te ontgronden terrein”
van BTL, 18 juni 2015;

Aanvullende gegevens:


“PvE, Waterpartij Herperduin, Herpen (gemeente oss), Inventariserend Veldonderzoek door



“MER Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin”;



“Milieueffectrapportage Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin, bijlage 2 Natuurrapport”

middel van Proefsleuven (IVO-P)” van Transect;

van 25 november 2011;


“Rapport Stabiliteits- en zettingsanalyse, Aanleg natuurzwemplas Herperduin nabij Schaijkseweg
12 te Herpen” van Lankelma Geotechniek Zuid B.V.,14 april 2016;



Mail van BTL Advies met aanvullende gegevens van 15 april 2016;



Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, inrichtingstekening” van BTL, 15 april 2016;



Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, dwarsprofielen” van BTL, 15 april 2016;



Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, detailprofielen natuurvriendelijk oever” van BTL, 15 april



Mail van BTL Advies met aanvullende gegevens van 22 september 2016;



Mail van BTL Advies met aanvullende gegevens van 18 oktober 2016.

2016;

4.

dat de geldigheid van de onder 1 bedoelde vergunning eindigt op de dag waarop de
opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 7.1 is afgegeven.

5.

dat de in voorschrift 3.1 vereiste bankgarantie zal worden vrijgegeven na afgifte van de
opleveringsverklaring als bedoeld in voorschrift 7.1.

Eindhoven, 10-2-2017

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

T.M.M.J. Baltussen
Afdelingsmanager, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
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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 ontgrondingswerkzaamheden en inrichtingsverplichtingen dienen binnen 2 jaar na het
onherroepelijk worden van deze beschikking te zijn beëindigd.

2.

Start- en eindmelding werkzaamheden
2.1.Vergunninghouder dient uiterlijk één 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 zaaknummer van deze ontgrondingsvergunning;
2.2. Vergunninghouder dient uiterlijk vier weken na beëindiging van de ontgrondings- en
inrichtingswerkzaamheden het bevoegd gezag hiervan schriftelijk dan wel per e-mail
(ontgrondingen@odzob.nl) in kennis te stellen, onder vermelding van datum en zaaknummer
van deze ontgrondingsvergunning.

3.

Bankgarantie
3.1.Vergunninghouder mag niet eerder gebruik maken van de verleende vergunning dan nadat door
hem als waarborg voor de nakoming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften een
bankgarantie is afgegeven van € 37.875,- aan het bevoegd gezag.
Deze bankgarantie dient u te sturen naar de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, Postbus 8035,
5601 KA Eindhoven.

4.

Technische uitvoering
4.1.De ontgrondings- en inrichtingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd tot maximale
diepten en onder minimale taluds worden ontgraven, overeenkomstig is aangegeven op de
volgende, bij de aanvraag gevoegde tekeningen:
 Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, inrichtingstekening” van BTL, 15 april 2016;
 Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, dwarsprofielen” van BTL, 15 april 2016;
 Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, detailprofielen natuurvriendelijk oever” van BTL,
15 april 2016;
4.2.Het terrein dient te worden ingericht conform de tekening “Natuurzwemplas Herperduin,
inrichtingstekening” van BTL, 15 april 2016 en conform het werkplan ‘Zwemplas Werkplan” van
19 juni 2015.

5.

Monitoring gewonnen hoeveelheden
5.1.Vergunninghouder dient jaarlijks vóór 1 april opgave te doen van:
a.

de in het voorafgaande jaar gewonnen en afgezette hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen en

b.

de nog resterende te winnen voorraden (peildatum 1 januari).

Deze gegevens dienen te worden verstuurd aan de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.
6.

Toezicht
6.1.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.
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6.2.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.
7.

Oplevering
7.1.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.
1.

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

2.

Aanvraag


De aanvraag is op 19 juni 2015 ontvangen;



De ontvangst- en voortgangsbrief waarin wij de procedure aangeven die bij de behandeling van de
aanvraag wordt toegepast, is op 14 juli 2015 verzonden aan de aanvrager en gemachtigde.



Op 31 juli 2015 hebben wij de aanvrager in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen. Op
27 augustus, heeft is verzocht de termijn om de aanvullende gegevens in te dienen op te schorten
met 8 weken, tot 9 november 2015. Vervolgens is de termijn op 19 november, 26 januari en 26
februari 2016 op verzoek van de aanvrager nogmaals opgeschort. De laatste termijn van
opschorting eindigde 15 april 2016.



Op 15 april 2016 zijn de aanvullende gegevens ontvangen en doorgestuurd naar de diverse



Nav de ingediende aanvullende gegevens en de hierop ontvangen adviezen zijn er op 22

adviseurs.
september en 18 oktober 2016 extra aanvullende gegevens ingediend.
De aanvraag bevat de volgende onderdelen:


Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning;



Kaart “ Zwemplas topografische ondergrond, natuurzwemplas Herperduin” van BTL, 18 juni 2015;



Tabel “Overzicht kadastrale gegevens”;



Kaart “ natuurzwemplas Herperduin, kadastrale kaart met ontgronding” van BTL, 18 juni 2015;



“Bestemmingsplan Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin;



‘Zwemplas Werkplan” van 19 juni 2015;



“Milieueffectrapportage Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin, bijlage 5 Waterrapport” van



“Milieueffectrapportage Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin, bijlage 6



“Milieueffectrapportage Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin, bijlage 7



Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, profielen” van BTL, 18-06-2015;



Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, inrichtingstekening” van BTL, 22 mei 2015;



Tekening “natuurzwemplas Herperduin, actuele hoogtemeting AHN2 met te ontgronden terrein”

25 november 2011;
Archeologierapport BO” van 31 maart 2010;
Archeologierapport IVO” van 4 april 2011;

van BTL, 18 juni 2015;
Aanvullende gegevens:


“PvE, Waterpartij Herperduin, Herpen (gemeente oss), Inventariserend Veldonderzoek door
middel van Proefsleuven (IVO-P)” van Transect;



“MER Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin”;



“Milieueffectrapportage Vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin, bijlage 2 Natuurrapport”



“Rapport Stabiliteits- en zettingsanalyse, Aanleg natuurzwemplas Herperduin nabij Schaijkseweg



Mail van BTL Advies met aanvullende gegevens van 15 april 2016;

van 25 november 2011;
12 te Herpen” van Lankelma Geotechniek Zuid B.V.,14 april 2016;
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Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, inrichtingstekening” van BTL, 15 april 2016;



Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, dwarsprofielen” van BTL, 15 april 2016;



Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, detailprofielen natuurvriendelijk oever” van BTL, 15 april
2016;

3.



Mail van BTL Advies met aanvullende gegevens van 22 september 2016;



Mail van BTL Advies met aanvullende gegevens van 18 oktober 2016.

Samenvatting gegevens vergunningaanvraag
Naam aanvrager

: Holding Herperduin B.V.

Locatie

: Schaijkseweg 12 te Herpen

Bestuurlijke gemeente

: Oss

Kadastrale gemeente

: Ravestein

Sectie

:G

Perceelnummers

: 372, 417, 418, 890, 891 en 894

Doel van de ontgronding
Projectnaam

: Aanleg natuurzwemplas Herperduin

Ontgrondingsdoel

: Zwemplas

Aard van bovenvermeld terrein
Vóór ontgronding

: Grasland, bos en bouwland

Na ontgronding

: Zwemplas

Grondbalans
Aangevraagde hoeveelheid: 151.500 m³ te ontgraven teelaarde en zand. De vrijkomende grond zal
geheel worden gebruikt op eigen terrein.
4.

Adviezen naar aanleiding van de aanvraag
Wij hebben de aanvraag om de ontgrondingsvergunning op 15 juli 2015 doorgestuurd aan onze
(wettelijke) adviseurs, het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss en het
dagelijks bestuur van waterschap Aa en Maas en verzocht advies uit te brengen. Wij hebben van het
college van de gemeente Oss geen advies ontvangen. Op 18 augustus april 2015 hebben we van
waterschap Aa en Maas advies ontvangen.
Voor de inhoud van de ingekomen adviezen verwijzen wij naar paragraaf “V overwegingen”, onder c
en d.

5.

Ontwerpbeschikking
De ontwerpbeschikking is op 13 december 2016 verzonden aan de aanvrager en de betrokken
bestuursorganen. De ontwerpbeschikking is bekendgemaakt op de internetsite van de provincie
Noord-Brabant. Vanaf 19 december 2016 tot en met 30 januari 2017 heeft de ontwerpbeschikking
met bijbehorende stukken ter inzage gelegen bij de gemeente Oss en bij de omgevingsdienst
Zuidoost-Brabant, Wal 28 te Eindhoven.
Eenieder is in de gelegenheid gesteld om gedurende deze termijn een zienswijze in te brengen over
deze ontwerpbeschikking. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.
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IV.

Beoordeling Besluit Milieueffectrapportage

De Gemeente Oss en Vakantiepark Herperduin zijn voornemens een recreatieve Poort in het gebied
Herperduin te ontwikkelen en het vakantiepark Herperduin verder uit te breiden. Er zullen
recreatiewoningen en andere recreatieve voorzieningen worden ontwikkeld. Voor het gedeelte van de
recreatieve Poort is de gemeente Oss zelf initiatiefnemer en ontwikkelaar. De uitbreiding van het
recreatiepark wordt ontwikkeld door Holding Herperduin B.V. Ten behoeve van deze ontwikkelingen is
door de gemeente Oss in 2010 een milieueffect Rapportage opgesteld genaamd “MER Vakantiepark en
Recreatieve Poort Herperduin”. Een onderdeel van de MER is de realisatie van de natuurzwemplas van 2,5
hectare. Voor de aanleg van deze zwemplas is een ontgrondingsvergunning vereist.
De aangevraagde ontgrondingsactiviteiten vallen onder onderdeel D van de bijlage van het besluit
milieueffectrapportage. Dit betekent dat gelet op artikel 2 lid 5 onder b van het Besluit
milieueffectrapportage wij als bevoegd gezag, op grond van de in bijlage III bij de EEG richtlijn
85/337/EEG (gewijzigd bij richtlijn 97/11/EG en richtlijn 2003/35/EG) genoemde criteria, toepassing
moeten geven aan een m.e.r. beoordeling als bedoeld in artikel 7.16 t/m 7.19 van de Wm als niet kan
worden uitgesloten dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Bij deze
criteria dienen wij te kijken naar 1) de kenmerken van het project, 2) de plaats van het project, 3) de
kenmerken van het potentiële effect. Aan de hand van de aanvraag hebben wij het volgende
geconstateerd.
Aangezien er voor het gehele plan voor gebied Herperduin reeds een MER is opgesteld verwijzen voor de
afweging van bovengenoemde belangen naar het document “MER Vakantiepark en Recreatieve Poort
Herperduin”.
Conclusie:
In de MER is geconcludeerd dat er geen sprake is van activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen voor
het milieu kunnen hebben vanwege de wijze waarop de activiteit wordt ondernomen.

V.

Overwegingen

Algemeen
Onderdeel van de uitbreiding van het recreatiepark is de realisatie van een natuurzwemplas van 2,5
hectare aan de oostkant van het vakantiepark Herperduin. Deze natuurzwemplas wordt alleen toegankelijk
voor bezoekers van het bungalowpark.
De hieronder genoemde belangen zijn bij de ontgronding betrokken:
a.

Ontgrondingenbeleid;

b. Uitvoeringsaspecten;
c.

Ruimtelijke ordeningsaspecten;

d. (Geo)hydrologie;
e.

Stabiliteitsonderzoek;

f.

Natuur en Landschap;

g. Natuurbeschermingswet;
h. Archeologie;
i.

Bankgarantie.
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Met betrekking tot deze belangen merken wij het volgende op.
Ad a.

Ontgrondingenbeleid

Provinciale Staten hebben op 15 december 2006 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. In dit beleid is er geen sprake van
kwantitatieve sturing. Het accent ligt op de kwaliteit van de ontgrondingsprojecten. Het voorliggende
project “Aanleg natuurzwemplas Herperduin” en heeft betrekking op het realiseren van een zwemplas
binnen het plangebied. Wij merken onderhavige werkzaamheden aan als een functionele ontgronding
welke dient ter realisering van een maatschappelijk gewenste functie en volledig past in kwalitatief
hoogwaardige ontgrondingsprojecten.
Wij constateren dat het project in overeenstemming is met het provinciale ontgrondingen- c.q.
grondstoffenbeleid.
Ad. b.

Uitvoeringsaspecten

Het ontgrondingsproject is gelegen op het terrein van vakantiepark Herperduin. Het totale plangebied
bedraagt ongeveer 3,5 hectare. De nieuw te graven zwemplas zal een oppervlakte hebben van circa 2,5
hectare en een maximale ontgravingsdiepte tot 12 meter onder maaiveld. In totaal zal 151.500 m3 zand
en teelaarde worden ontgraven. De zwemplas wordt met rupskraan ontgraven. De grondwaterstand wordt
tijdens de graafwerkzaamheden niet verlaagd. De vrijkomende grond zal worden verwerkt binnen het
plangebied voor de aanleg van een strandgedeelte, geluidswallen, landschappelijke omwalling van
bungalows en (holle) wegen op het terrein.
De voorgenomen werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de bij de aanvraag gevoegde
tekeningen en documenten, genaamd:


Aanvraagformulier ontgrondingsvergunning;



‘Zwemplas Werkplan” van 19 juni 2015;



Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, inrichtingstekening” van BTL, 15 april 2016;



Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, dwarsprofielen” van BTL, 15 april 2016;



Tekening “Natuurzwemplas Herperduin, detailprofielen natuurvriendelijk oever” van BTL, 15 april 2016.

Ad. c.

Ruimtelijke ordeningsaspecten

Conform artikel 10, lid 2 van de Ontgrondingenwet deelt het college van burgemeester en wethouders,
mee of de beoogde ontgronding in overeenstemming is met het ter plaatse geldend bestemmingsplan als
bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en deelt, indien dit niet geval mocht zijn,
mee of de gemeenteraad dan wel burgemeester en wethouders van de gemeente bereid is aan de
ontgronding planologische medewerking te verlenen. Ter plaatse van het projectgebied geldt het volgende
bestemmingsplan “Bestemmingsplan vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin”, vastgesteld op 26
september 2013.
Holding Herperduin B.V is voornemens op het terrein een natuurzwemplas te ontwikkelen. De
werkzaamheden vinden plaats in een gebied waarvoor het bestemmingsplan "Vakantiepark en Recreatieve
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Poort Herperduin" is vastgesteld. De werkzaamheden vinden plaats binnen de bestemmingen water,
recreatie-dagrecreatie en natuur. Geconcludeerd kan worden dat de voorgenomen ontgrondingsactiviteiten in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan. Er bestaat tegen de onderhavige
ontgronding vanuit de ruimtelijke ordeningsaspecten geen bezwaar. Er zijn hieromtrent in deze
vergunning dan ook geen voorschriften over opgenomen.

Ad. d.

(Geo)hydrologie

De ontgrondingsaanvraag betreft de aanleg van een natuur- en recreatieplas van ca. 3,5 hectare in het
Vakantiepark en Recreatieve poort Herperduin. Het wateroppervlak van de plas zal 2,5 hectare bedragen.
De hydrologische aspecten van de aanleg van de recreatieplas zijn beschreven in het rapport “MER
Vakantiepark en recreatieve poort Herperduinen, Bijlage 5, Waterrapport” van Oranjewoud van 25
november 2011.
Het projectgebied is gelegen op de Maashorst. Ter plaatse van de voorgenomen ontgronding is er geen
deklaag aanwezig, maar bestaat de ondergrond direct vanaf maaiveld tot 40 m beneden maaiveld uit een
goed doorlatend zandpakket bestaande uit fijne tot grove zanden met lokaal grind. De locatie van de
toekomstige plas wordt gekenmerkt door diepe grondwaterstanden, voornamelijk grondwatertrap VII. Dit
betekent dat in de regel in de winter grondwaterstand zich tussen 80 en 140 cm beneden maaiveld
bevindt en in de zomer dieper dan 120 cm beneden maaiveld. Uit peilbuismetingen ten zuiden van de
toekomstige plas blijkt dat de schommeling in de grondwaterstand gemiddeld 50 tot 75 cm zijn. Door de
diepe grondwaterstanden is de vegetatie in het gebied niet afhankelijk van grondwater.
De grondwaterstroming is in noord-noordoostelijke richting. Deze wordt gekenmerkt door een flauw
verhang. Op basis van het geringe verhang en de omvang van de plas zijn de hydrologische effecten
gering. De berekende grondwaterstandsveranderingen direct langs de plas bedragen maximaal 6 cm en
dempen uit op grotere afstand van de plas.
Gezien de geringe hydrologische effecten als gevolg van de aanleg van de plas en de diepe
grondwaterstanden in het gebied, zal de aanleg van de plas geen hydrologische consequenties hebben op
de omgeving. Wij hebben hieromtrent dan ook in deze vergunning geen voorschriften opgenomen.
Ad e.

Stabiliteitsonderzoek

Ten behoeve van de aanvraag van een ontgrondingsvergunning voor de aanleg van een natuurzwemplas is
door de aanvrager een stabiliteits- en zettingsanalyse opgesteld. Het opstellen van een
stabiliteitsonderzoek is bij ontgrondingen dieper dan 8 meter een vereiste.
In het rapport “Aanleg natuurzwemplas Herperduin nabij Schaijkseweg 12 te Herpen” opgesteld door
Lankelma Geotechniek zuid B.V. worden de resultaten van het grondonderzoek beschreven en een
zettings- en stabiliteitsanalyse uitgewerkt. Uit de berekeningen komt naar voren dat de stabiliteit van
zowel het talud van de geluidswal, het terrein boven waterspiegel als het talud onder de waterspiegel
voldoende veiligheid biedt tegen afschuiven.
Wij kunnen concluderen dat er met aanleg van de natuurzwemplas een stabiele en veilige situatie ontstaat.
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Met betrekking tot het aspect stabiliteit zijn er dan ook geen bezwaren tegen het verlenen van de
vergunning. Wij hebben hieromtrent dan ook in deze vergunning geen voorschriften opgenomen.
Ad. f.

Natuur en Landschap

De zwemplas wordt grotendeels gerealiseerd op de ligweide van het voormalige zwembad en een deel van
een akker. Deze terreinen vallen buiten de EHS. De toekomstige plas doorsnijdt de laanstructuur langs de
Steltweg. Deze beplanting maakt wel deel uit van de EHS. Bij opstellen van het bestemmingsplan
“Bestemmingsplan vakantiepark en Recreatieve Poort Herperduin” is de aantasting en compensatie hiervan
opgenomen en geregeld. De natuurvriendelijke oostoever zal een deel (0.19 ha) doorlopen in het
bestaande bos. Het aangrenzend bos zal gedeeltelijk gedund worden om hier een rijkere boszoom
vegetatie mogelijk te maken die een natuurlijk overgang vormt naar het natte deel van de oever.
Bestaande (ecologische/landschappelijke) verbindingen worden opgeheven, zoals de Steltlaan ter plaatse
van de natuurzwemplas. De ligging en de vorm van de natuurzwemplas is echter zo gekozen dat voor de
benodigde 2,5 ha slechts een klein deel van de bomenrij van de Steltweg doorsneden wordt. Daar staat
tegenover dat aan de oostzijde van de natuurzwemplas recreanten worden geweerd en de oevers natuurvriendelijk worden gemaakt, waardoor het effect per saldo neutraal is.
Wij constateren dat de ontgronding in lijn is met bovengenoemde plannen en hiermee geen nadelige
gevolgen heeft op de natuur- en landschapswaarden en als zodanig geen belemmering vormen voor het
uitvoeren van de ontgronding- en inrichtingsactiviteiten. Wij hebben hieromtrent dan ook in deze
vergunning geen voorschriften opgenomen.
Ad. g.

Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet 1998 ziet toe op de bescherming van aangewezen natuurgebieden. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt tussen ‘Beschermde natuurmonumenten’ en ‘Natura 2000 gebieden’.
Deze wet bevat een aantal verbodsbepalingen (artikel 16 lid 1, artikel 19d lid 1) waarbij het verboden is
zonder vergunning handelingen te verrichten of projecten uit te voeren die (nadelige) gevolgen kunnen
hebben voor de beschermde natuurmonumenten en/of Natura 2000 gebieden.
Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied is: "Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek". Dit gebied is
gelegen op ruim 20 kilometer afstand van het plangebied ten behoeve van de ontgronding. Gezien de
afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied zullen er geen significant negatieve effecten te
verwachten zijn op dit Natura2000-gebied.
Op basis van de verstrekte informatie geldt voor de voorgenomen activiteit dan ook geen vergunningplicht
in het kader van de Natuurbeschermingswet.
Ad. h.

Archeologie

Het plan betreft de aanleg van een natuurzwemplas in het gebied Herperduin gelegen in de gemeente
Oss. De oppervlakte van de ontgronding is 3 ha. De maximale ontgrondingsdiepte is 12 meter onder
maaiveld.
De ingreep in de bodem (aanleg natuurzwemplas) wordt uitgevoerd in een gebied met deels een lage,
deels een middelhoge en deels een hoge archeologische verwachting op de archeologische
beleidsadvieskaart van de gemeente Oss. In het projectgebied is in 2001 een archeologische onderzoek
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uitgevoerd door Bilan (OM 20191in Archis). Het advies van Bilan op grond van de resultaten van dit
booronderzoek was om het noordelijke deel van het onderzochte gebied vrij te geven en in het zuidelijk
deel van het gebied proefsleuven te graven. Op de beleidsadvieskaart van de gemeente Oss is dit
onderzochte gebied aangegeven met een blauwe omtrek en raster.
Bij de aanvraag voor de ontgrondingsvergunning zijn twee rapporten van Oranjewoud gevoegd. Het eerste
is het verslag van het bureauonderzoek, waarin het onderzoek dat door Bilan uitgevoerd is vermeld wordt
en op het kaartmateriaal weergegeven. Het tweede rapport is het verslag van het uitgevoerde
veldonderzoek. Hierbij is op diverse locaties binnen het gebied Vakantiepark Herperduin geboord. Het
terrein van de natuurzwemplas valt volgens dit laatste rapport buiten het plangebied. Er is hier dus geen
booronderzoek uitgevoerd.
Bij de ingezonden stukken is geen selectiebesluit van de gemeente Oss waarop zij het terrein waar de
natuurzwemplas vrijgeeft. Het archeologisch onderzoek in het gebied is nog niet afgesloten. In het
zuidelijk deel van het gebied dient nog een archeologisch onderzoek gedaan te worden. Dit zal in de vorm
van een proefsleuvenonderzoek zijn. Hiervoor is een Programma van Eisen opgesteld dat door de
gemeente Oss goedgekeurd is.
Met betrekking tot het aspect archeologie zijn er geen bezwaren tegen het verlenen van de vergunning tot
ontgronding in het gebied Zwemplas Herperduin, gemeente Oss.
Ad. I.

Bankgarantie

De houder van de vergunning is gehouden om voorafgaand aan de start van de
ontgrondingswerkzaamheden als waarborg voor de nakoming van de aan deze vergunning verbonden
voorschriften een bankgarantie te stellen. Gezien het aantal hectaren waarvoor vergunning wordt
aangevraagd en de daarbij behorende te winnen kubieke meters ophoogzand, stellen wij het
garantiebedrag op € 37.875, -.
De bankgarantie zal worden vrijgegeven, nadat naar ons oordeel de houder van de vergunning aan de
voorschriften van de vergunning heeft voldaan of nadat deze aan de provincie heeft vergoed de kosten
van de werkzaamheden, door de provincie verricht ter voorziening in hetgeen de houder van de
vergunning heeft nagelaten ter behoorlijke nakoming van die voorschriften te doen.

Samenvattend:
Onder afweging van alle bij de onderhavige ontgrondingsaanvraag betrokken belangen en de bij ons
ingekomen adviezen die in de overwegingen zijn meegenomen en afgewogen, zijn wij voornemens, met
inachtneming van de onder paragraaf II genoemde voorschriften, vergunning te verlenen.
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