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Memo Addendum 
Ongrondingsvergunningaanvraag 
Herwijnense Bovenwaard 
 

 

Datum 27-03-2020 Van Pauline van Veen, namens 

Henriette Nonnekens 

Onderwerp Addendum bij 

Ontgrondingsvergunningaanvragen 

Telefoon +31 (0)6 19800855 

Ons 

kenmerk 

GO-WA-MEM-24515- E-mail p.veen@gralliantie.nl 

zaaknummer 

 

2020 003415   

Aan Provincie Gelderland 

 

  

Kopie aan Henriette Nonnekens (WSRL), Suzanna 

van Nieuwkerk (provincie Gelderland) 

 

  

 
Op 10 maart heeft Waterschap Rivierenland Ontgrondingsvergunningaanvraag ingediend bij 
provincie Gelderland voor een ontgronding in de Herwijnense Bovenwaard in het kader van 
dijkversterking Gorinchem – Waardenburg. 
 
Op 23 maart heeft de graaf Reinaldalliantie een verzoek ontvangen om aanvullende informatie. Dit 
memo bevat de gevraagde informatie.  
 

A Aanvulling op de informatie in het aanvraagformulier 
 
1c Eigenaren 
Waterschap Rivierenland zal zich inspannen vóór 8 april 2020 van de belangrijkste eigenaren van de  
te ontgronden percelen  toestemming aanleveren. 
 
1d Waalensemble 
Waalensemble is de naam van de alliantie die de dijkversterking uitvoert. De rechtsvorm is een 
V.O.F. Dit is een alliantie van Waterschap Rivierenland en de combinatie Waalensemble, waarin de 
aannemers zijn vertegenwoordigd. 
Het woord ‘ensemblewerkgroep’, kortweg ‘ensemble’ wordt gebruikt voor de groepen betrokkenen 
/ omwonenden die al vanaf de verkenning meepraten over de ruimtelijke inpassing van de 
dijkversterking. 
 
3d Bestemmingplan 
De Herwijnense Bovenwaard ligt in het bestemmingsplan Buitengebied 2012 Lingewaal, 
bestemmingsplan deels onherroepelijk in werking (vastgesteld 2012-10-09), 
NL.IMRO.0733.BpBuitengebied-VA01 
 
3f Hoofdvergunningen 
De hoofdvergunningen voor dijkversterking van GoWa zijn: 
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• Omgevingsvergunningen (kap, bouw, monumenten) aangevraagd bij gemeente West 
Betuwe en bij de gemeente Gorinchem 

• Ontheffing Wet natuurbescherming (soorten) aangevraagd bij provincie Gelderland  
• Vergunning Wet natuurbescherming (Natura2000-gebieden) aangevraagd bij provincie 

Gelderland 
• Ontgrondingsvergunning voor dijk en Woelse Waard aangevraagd bij provincie Zuid-Holland 
• Vergunning archeologisch rijksmonument (Frissenstein) aangevraagd bij de RCE 
 
3i Waterbodemonderzoek 
Via de link in de aanbiedingsmail van deze aanvulling is het waterbodemonderzoek aangeleverd 
 
3l Aardkundig waardevol gebied 
De ontgronding ligt niet in een aardkundig waardevol gebied 
 
3m Grondwaterbeschermingsgebied 
De ontgronding ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied 
 
5 Oppervlaktes 
Via de link in de aanbiedingsmail van deze aanvulling zijn de pdf-versies van het definitieve MER en 
oPpWw aangeleverd. MER en oPpWw zijn ook digitaal en interactief beschikbaar via het i-report. 
Hierin is het correcte oppervlak van de Crobsche Waard (ca. 240 ha) opgenomen. 
 
5c Hoeveelheden 
Het waterbodemonderzoek is zeer recent opgeleverd. Hieruit blijkt dat een klein deel van het te 
ongraven materiaal niet toepasbaar is. Dat leidt tot de volgende aangepaste hoeveelheden (m3): 
 

totaal te ontgraven 38.064 

grond 29.064 

niet toepasbaar 10.000 

 
Hiermee vervalt de opgave in het aanvraagformulier. 
 
6 Bodeminformatie 
Via de link in de aanbiedingsmail van deze aanvulling is het waterbodemonderzoek aangeleverd. 
 
8 ondertekening 
Zie bij 1c 
 
 

B Bijlagen bij het aanvraagformulier 
 
b Kadastrale tekeningen 
Via de link in de aanbiedingsmail van deze aanvulling  is een nieuwe overzichtskaart aangeleverd 
met daarop de kadastrale grenzen en de (correcte) perceelnummers. De kadastrale uittreksels met 
de eigendomsgegevens zijn al eerder versterkt. Deze kaart is ook digitaal en inzoombaar 
beschikbaar in het onderdeel Ontgrondingsvergunning Gelderland van het i-report. 
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c Topografisch kaartfragment 
Via de link in de aanbiedingsmail van deze aanvulling  is een nieuwe overzichtskaart aangeleverd 
met daarop de kadastrale grenzen en de (correcte) perceelnummers. Hierop is het te ontgronden 
terrein gearceerd weergegeven. Deze kaart is ook digitaal en inzoombaar beschikbaar in het 
onderdeel Ontgrondingsvergunning Gelderland van het i-report. 
 
f Bodemonderzoek 
Via de link in de aanbiedingsmail van deze aanvulling is het waterbodemonderzoek aangeleverd. 
 

D Ruimtelijke inrichtingstekeningen 
Er is een inrichtingstekening van de landschappelijke inpassing ingevoegd in het Inrichtingsplan 
Herwijnense Bovenwaard (paragraaf 6.3.7 van het MER). 
 

E Actualisatie van de informatieset 
Vandaag, 27 maart, zijn het oPpWw en het MER dijkversterking GoWa, en alle achterliggende 
informatie, definitief gemaakt voor de vrijgave en terinzagelegging.  
 
Alle  Deze stukken zijn te raadplegen via het i-report:  
https:\\terinzage.gralliantie. nl 
(de inloggegevens worden in een aparte mail aan u verstrekt). 
 
We bieden u deze definitieve stukken die relevant zijn voor de ontgrondingsvergunningaanvraag 
ook aan in PDF, via een downloadlink in de aanbiedingsmail van deze aanvulling. We verzoeken u de 
eerder ingediende stukken te vervangen door de definitieve stukken. 
 

rapport aanpassing ten opzichte van ingediende versie 

MER beperkte aanpassing aan ontwerpaanpassingen, 

toevoeging inrichtingstekening van de landschappelijke 

inpassing Herwijnense Bovenwaard in paragraaf 6.3.7 van 

het MER 

Milieuhygiënische Waterbodemonderzoek 

Herwijnense Bovenwaard 

nieuw 

Passende Beoordeling 
nieuw, definitieve versie zoals ingediend bij aanvraag Wet 

natuurbescherming.  

Achtergrondrapport Archeologie 
definitief: geen wijzigingen die relevant zijn voor de 

ontgrondingsvergunningaanvraag 

Achtergrondrapport rivierkunde definitief: verduidelijking dwarsstroming 

Achtergrondrapport (grond)water 
definitief: geen wijzigingen die relevant zijn voor de 

ontgrondingsvergunningaanvraag 

B&O plan Herwijnense Bovenwaard 
definitief: geen wijzigingen die relevant zijn voor de 

ontgrondingsvergunningaanvraag 

Overzichtskaart Herwijnense Bovenwaard kadastrale nummers aangepast  

 


