
Nota van Beantwoording Over legreact ies  ex art ike l  3 .1 .1 .  Bro bestemm ingsp lan "Zandwinning Wer fhout"  

 

Het voorontwerpbestemmingsp lan “Zandwinning  Werfhout” is  in  het  kader van het  over legex art ike l  3.1.1 Bes lu it  ru imtel i jke orde ning voorgelegd 

aan de vo lgend e overlegpartners :  

1.  Vei l igheidsregio Noord - en Oost  Gelder land  

2.  Waters chap Ri jn  en I Jss el  

3.  Ri jkswaterstaat  Oost  Neder land  

4.  Vitens  

5.  Provinc ie  Gelder land  

 

De ontvangen overlegreact ie  z i jn  in  onderstaande tabel  samengevat  en puntsgewi js  beantwoord .  

 

 Over legpartner  React ie  Beantwoord ing  

1.  Vei l igheidsregio Noord - en Oost  

Gelder land  

a.  Op bas is  van de aangeleverde stukken b l i j kt  

dat  het  voornemen pas t  b innen de normen 

van het  Bes lu i t  externe vei l igheid  

inr icht ingen  (Bevi ) ,  het  Bes lu i t  externe 

vei l igheid  buis le id ingen (Bevb)  en het  

Bes lu i t  externe ve i l igheid  transport routes  

(Bevt ) .  

b .  In  het  Rapport  van  de Antea  Group  met 

nummer 045261.100 d .d .  27 februari  2020 

z i jn  de bronnen,  scenario’s  en  de 

ze lf redzaamheid/bestr i jdbaarheid  

voldoende oms chreven.  Er  z i jn  geen 

aanvul l ingen nod ig .  

a .  Deze react ie nemen we voor kenn isgev ing 

aan.  

 

 

 

 

 

b .  Deze react ie nemen we voor kenn isgev ing 

aan  

2.  Waters chap Ri jn  en I Jss el  a .  In  het  voorontwerp staat  op pagina 19 onder 

‘2.Bestaand  stedel i jk  gebied’  aangegeven 

dat  a l le gronden  binnen  het  p langebied  in  

eigendom z i jn  b i j  Roelofs .  D it  is  n iet  ju ist ,  

de te ver leggen watergangen z i jn  nog 

eigendom van het  waterschap,  aankoop 

door Roelofs  is  nog n iet  rond.  

 

 

a .  In  het  bestemmingsplan  wordt  opgenomen dat  

a l le gronden in  e igendom z i jn  van Roelofs  met 

u itzondering van  de te ver leggen  watergangen,  

d ie  nog in  e igendom z i jn  van het  waterschap.  

Roelofs  is  voornemens deze gronden  te 

verwerven .  Zodra deze gronden  in  e igendom 

z i jn  van Roelofs  o f  de afspraken z i jn  vastge legd 

in  een  getekende overeenkoms t wordt  de tekst  

in  de toel icht ing h ier  t i jdens  de procedure op  



 

 

b .  In  de b i jbehorende p lanverbeeld ingen is  een 

asfa ltweg aangegeven,  in  de watertoets  in  

de waterpar agraaf  is  aangev inkt  dat  er  meer 

dan 500 m2 verhard opperv lak aangelegd 

wordt  b innen het  p lan .  Niet  is  vermeld 

hoeveel  extra  verhard opperv lak  het  gaat .  

Hiervoor moet gecompenseerd worden voor 

een bu i  T=10+10 %.  Dat  houdt  in  dat  een  

buit  van  40 mm in  45 mi nuten  geborgen en 

vert raagd a fgevoerd moet worden,  

inf i l t rat ie b innen het  p langebied is  aan te 

bevelen,  ook gezien  de mogel i jke ver lag ing 

van het  grondwater.  D it  z ien wi j  graag 

nader u i tgewerkt .  

c .  Het n ieuw aan te leggen  terrein/depot  heeft  

een u i tr i t  naar  d e Oud Amsterdamseweg,  

waar paral lel  een watergang   van het  

waterschap loopt  (BVM28.000 Hengelder  

Le igraaf) .  Graag  opnemen in  het  p lan .  

d .  In  de te ver leggen  watergang is  een  stuw 

aanwezig,  graag opnemen in  de 

waterparagraaf  dat  deze verp laats t  gaat  

worden.  

e.  De aanvoer van zand u it  de put  bevat  een 

(groot )  deel  water,  in  de waterparagraaf  

aangeven dat  d i t  overto l l ig  proces water  

b innen het  p lan teruggevoerd wordt  en n iet  

het  watersysteem van het  waterschap 

belast .  

 

aangepas t .  

 

b .  In  de waterparagraaf  is  het  aanta l  m2’s  

verhard ing opgenomen (6.000 m2) en 

aangegeven is  dat  het  hemelwater  za l  

inf i l t reren in  de bodem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c .  We geven tekstueel  d e l igging van de 

watergang aan in  de waterparagraaf  

 

 

 

d .  We nemen in  de waterparagraaf  op da t  de 

stuw wordt  verplaatst  

 

 

e.  We nemen op in  de waterparagraaf  dat  

overtol l ig  proces water  teruggevoerd wordt  

naar  de zandwinplas  en  n iet  het  

watersysteem van het  waterschap belast .  

 

3 .  Ri jkswaterstaat  Oost  Neder land  a. Ri jkswaterstaat  Oost  Neder land heeft  geen 

opmerkingen op  het  voorontwerp 

bestemmingsplan 'Zandwinning Werfhout ' .  

 

a .  Deze react ie nemen we voor kenn isgev ing 

aan  



4.  Provinc ie  Gelder land  a.  De prov incie adv iseer  het  bestemmingsp lan 

in  ontwerp in  procedure te brengen 

wanneer  duidel i j k  is  dat  ook de 

ontgrond ingsvergunn ing  kan worden 

ver leend.  

b .  In  het  bestemmingsplan  is  een  gewi jz igde 

onts lu it ing op de Bievankweg (N335) 

opgenomen.  Het  daar  voor beno digde 

verkeersbes lu it  is  reeds  ambtel i jk  met de 

gemeente a fgestemd en  is  in  concept  

gereed .  Het  ontwerp  verkeersbes lu i t  wordt  

door  de prov inc ie ge l i jk t i jd ig  met de 

ontwerp ontgrond ingsvergunn ing  in  

procedure gebracht.  

c .  De prov incie st reeft  ernaar  om bedri jven  d ie 

thuishoren op een bedri jventerrein  daar  te 

concentreren .  Hiermee wordt  verrommeling 

in  het  bu itengeb ied tegen gegaan .  Het  is  

ev ident  dat  de  bedri j fsmat ige act iv i te iten in  

het  p langebied verbonden z i jn  aan de 

zandwinn ing  ter  p laatse.  De provinc ie  gaat  

ervan u i t  dat  na beëind iging van de 

zandwinn ing  de bedr i j fs bestemming ter  

p laats e za l  komen te verval len.  

d .  Voor de waterhuishouding in  het  geb ied is  

het  noodzakel i jk  een bestaande A  

watergang van het  Waterschap  R i jn  en I Jsse l  

door te trekken .  Deze zal  daarbi j  deels  op 

gronden  komen te l iggen d ie nu nog in  

eigendom z i jn  van de provinc ie .  De 

provincie s temt  de mogel i jkheden voor 

verbreding van de watergang nader  a f  met 

Waters chap Ri jn  en I Jss el .  

 

 

 

a .  Naar aanle id ing van  deze react ie is  de 

voortoets  inclus ief  s t iks tof  depos it ie 

onderzoek aangepast .  H ieruit  volgt  dat  de 

ontgrond ingsvergunn ing  kan worden 

ver leend.  

b .  Deze react ie nemen we voor kenn isgev ing 

aan.  

 

 

 

 

 

 

 

c .  Het bes temmingsp lan bevat  een 

wi jz ig ingsbevoegdheid  om de bestemming 

Bedri j f  –  Zandwinn ing te wi jz igen naar  de 

bestemming Agrar isch .  Daarnaast  is  een 

voorwaardel i jke verp l icht ing in  het  

bestemmingsplan opgenomen d ie ertoe 

le idt  dat  na  beëindig ing  van de zandwinn in g 

het  zandwiel  b innen 1  jaar  wordt  

verwijderd .  

 

d .  Deze react ie nemen we voor kenn isgev ing 

aan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e.  Natura2000 geb ieden kunnen gevoel ig  z i jn  

voor st ikstofemiss ie .  De act iv ite iten ten 

behoeve van  de ontgronding s toten st ikstof  

u it .  E r  is  een eco log ische voortoets  

u itgevoerd om te  bepalen of  de 

natuurwaarden in  Natura2000 geb ieden 

door de act iv i te iten worden aangetast .  U it  

deze voortoets  b l i jk t  dat  de  

ontgrond ingsact iv ite iten (voor eventuele 

sa lder ing met andere act iv ite iten)  zu l len 

le iden tot  st ikstofemiss ie op  Natura2000 

geb ieden.  Omdat  gebruik  wordt  gemaakt  

van het  ins trument intern sa lderen is  het  

noodzakel i jk  een vergunning in  het  kader 

van de wet  Natuurbes cherming aan te 

vragen.  Voor de u itvoerbaarheid  van het  

bestemmingsplan is  het  van belang dat  deze 

kan worden  ver leend.  

f .  De prov incie adv iseert  de in it iat iefnemer 

een vergunning Wet natuurbescherming  aan 

te laten v ragen  en  in  het  bes temmingsp lan 

te motiveren dat  deze kan worden ver leend.  

e.  Naar aanle id ing van  deze react ie is  de 

voortoets  inclus ief  s t iks tof  depos it ie 

onderzoek aangepast .  H ieruit  volgt  dat  de 

ontgrond ingsvergunn ing  kan worden  

ver leend .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f .  Een vergunn ing  Wet natuurbescherming  kan 

n iet  worden  aangevraagd b i j  een 

bestemmingsplan,  dat  kan a l leen  voor een  

project .  De in it iat iefnemer zal  de  

vergunn ing te  z i jner  t i jd  aanvragen.  Voor de 

rest  verwij zen we naar  onze react ie on der 

punt  e.  

 


