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Geachte heer/mevrouw, 

In het kader van het overleg op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening 
ontving ik op 19 november 2013 het voorontwerp van het bestemmingsplan Zandwinning 
Werfhout. 

Provinciaal beleid 
Het provinciale ruimtelijk beleid is vastgelegd in de provinciale structuurvisie Streekplan 
Gelderland 2005 (hierna: structuurvisie) en verschillende uitwerkingen en herzieningen daarvan. 
Voorts gelden er verschillende thematische structuurvisies. 

Een gedeelte van het provinciale beleid is op grond van de Wro-Agenda vastgelegd in de 
Ruimtelijke verordening Gelderland (hierna: verordening). De verordening stelt eisen ten aanzien 
van de inhoud van gemeentelijke bestemmingsplannen. 

Ontgrondingen 
De provinciale afdelingen staan positief tegenover onderhavig voornemen om de zandwinplas uit 
te breiden met 10 hectare en daarbij nieuwe natuur te ontwikkelen. De eindsituatie zal, zoals 
blijkt uit het schetsontwerp, natuur zijn. De afdelingen vragen daarom de gronden te bestemmen 
als natuur, met daarin ook opgenomen de mogelijkheid om die natuur te maken door middel van 
de ontzanding. 

Toekomstige ontwikkelingen 
In paragraaf 3.1 van de toelichting bij het bestemmingsplan stelt u dat de ontwikkeling die nu 
wordt beoogd met het voorliggend plan, de eerdere plannen voor het ontwikkelen van een 
recreatief verblijfgebied niet in de weg staat. De afdelingen willen echter opmerken dat met dit 
advies geen oordeel wordt gegeven over de eerdere plannen voor een recreatief verblijfgebied. 
Indien een dergelijke ontwikkeling zich weer aandient, zal dit plan opnieuw aan de provinciale 
afdelingen moeten worden voorgelegd. 
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Advies 
De afdelingen adviseren vorenstaande opmerkingen te verwerken in het plan. Gelet op het 
provinciale belang dient u de terinzagelegging van het ontwerp opnieuw aan de provincie 
kenbaar te maken. Dit kan door het invullen van het E-formulier op de website 
www.gelderland.nl. 

Hoogachtend, 
namens de Algemeen Directeur 
van de provincie Gelderland, 

W.S 
H amanager Ruimte 
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