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Memo Overzicht stukken bij 
Ontgrondingsvergunningaanvraag 
Herwijnense Bovenwaard 
 

 

Datum 3 april 2020 Van Pauline van Veen, namens Henriette 

Nonnekens 

Onderwerp Memo Overzicht stukken bij 

Ontgrondingsvergunningaanvraag Herwijnense 

Bovenwaard  

Telefoon +31 (0)6 19800855 

Ons kenmerk GO-WA-MEM-24566- E-mail p.veen@gralliantie.nl 

Zaaknummer 
 

2020 003415   

Aan Provincie Gelderland, afdeling 

Vergunningen 

 

  

Kopie aan Suzanna van Nieuwkerk, coördinator 

Provincie Gelderland 

 

  

 
 
Op 10 maart heeft Waterschap Rivierenland een Ontgrondingsvergunningaanvraag ingediend voor 
ontgronding in de Herwijnense Bovenwaard. De aanvraag bestond uit een link naar een 
downloadmap met stukken in combinatie met een link naar het eindconcept i-report dijkversterking 
GoWa. 
 
Op 27 maart 2020 is een Addendum aangeleverd met antwoorden op vragen, en link naar een 
downloadmap met een aantal aanvullende stukken en een aantal definitieve versies van stukken die 
op 1o maart als eindconceptversie waren geleverd. Dit memo geeft een overzicht van de stukken die 
onderdeel uitmaken van de aanvraag.  
In de onderstaande tabel staat in de twee kolommen de inhoud van de twee leveringen van 10 maart 
en 27 maart 2020.  
 
Nalevering 3 april: 

 Het op 27 maart geleverde Achtergrondrapport rivierkunde bevatte twee lege bijlagen. Daarom 
ontvangt u hierbij een nieuwe versie waarin deze kopjes zijn verwijderd.  

 Het ontwerp projectplan waterwet. In het iReport wordt bij het onderdeel 
Ontgrondingsvergunningen verwezen naar informatie over de Herwijnense uiterwaard in het 
oPpWw. Inmiddels is alle voor de ontgrondingsvergunning benodigde informatie (ook) 
opgenomen in het MER. De pdf-versie van het oPpWw wordt wel nog ter informatie 
aangeleverd.  

 Ook wordt de Inrichtingskaart (die in het hoofdstuk Inrichtingsplan van het MER zit) op verzoek 
als losse pdf aangeleverd.  

 
De oranje cellen betreft stukken die zijn vervangen door de nieuwe levering van 27 maart en 3 april. 
De groene cellen betreft stukken die onderdeel uitmaken van de aanvraag. 
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aanvraag 10 maart 2020 aanvullende (gewijzigde) 

informatie 27 maart 

nalevering 3 april Groene cellen met 

opgenomen in 

definitief i-report 

(t.b.v. ter 

inzagelegging) 

link naar i-report eindconcept 

voor ABG / KBG / BBG 

link naar i-report definitief   

 Memo Addendum 

Ontgrondingsvergunning 

Herwijnense Bovenwaard 

 nog niet, kan in 

overleg 

Aanvraagformulier Herwijnense 
Bovenwaard 

Wijziging ten opzichte van het 
formulier: winnen van delfstoffen is 
niet het doel van de ontgronding; 
vrijkomend materiaal wordt wel 
gebruikt in de dijversterking 

 nog niet, kan in 
overleg  

Achtergrondrapport 
Archeologie eindconcept 

Achtergrondrapport Archeologie 
definitieve versie 

 

Achtergrondrapport water 
eindconcept 

Achtergrondrapport water 
definitieve versie 

 

Beheer en Onderhoudsplan 
Herwijnense Bovenwaard 
eindconcept 

Beheer en Onderhoudsplan 
Herwijnense Bovenwaard 
definitieve versie 

 

i-report eindconcept MER 
toelichting 
(tekstbestandje met uitleg dat 
de geleverde versie een 
eindconcept is en dat er nog 
een definitieve versie volgt) 

n.v.t.   

i-report eindconcept MER (pdf) 
met hierin 

 Variantenafweging 
Herwijnense Bovenwaard 
(ook Alternatievenafweging 
genoemd) (paragraaf 6.3.4 – 
6.3.6.) 

 Inrichtingsplan Herwijnense 
Bovenwaard (paragraaf 
6.3.7.) met landschappelijke 
inrichtingskaart 

 Grondbalans en wijze van 
uitvoering (paragraaf 4.5) 

i-report MER (pdf)  definitieve 
versie, met hierin: 

 Variantenafweging 
Herwijnense Bovenwaard 
(ook Alternatievenafweging 
genoemd) (paragraaf 6.3.4 – 
6.3.6.) 

 Inrichtingsplan Herwijnense 
Bovenwaard (paragraaf 6.3.7.) 
met landschappelijke 
inrichtingskaart 

 Grondbalans en wijze van 
uitvoering (paragraaf 4.5) 

 

Beheer en Onderhoudsplan 
Herwijnense Bovenwaard 

Beheer en Onderhoudsplan 

Herwijnense Bovenwaard 

definitieve versie 

 

i-report 
Ontgrondingsvergunning 
Gelderland (pdf) 

vervangen door interactieve i-
report definitief, onderdeel 
Ontgrondingsvergunning 
Gelderland 

volgens afspraak 
wordt ook een pdf 

geleverd.

 

Kadastrale gegevens 
Herwijnense Bovenwaard 

  niet i.v.m. privacy 
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aanvraag 10 maart 2020 aanvullende (gewijzigde) 

informatie 27 maart 

nalevering 3 april Groene cellen met 

opgenomen in 

definitief i-report 

(t.b.v. ter 

inzagelegging) 

Ontgrondingstekening 
Herwijnense Bovenwaard 

  

Overzichtskaart Herwijnense 
Bovenwaard 

Overzichtskaart Herwijnense 
Bovenwaard definitief 

 

Soortenmanagementplan deel I   

Soortenmanagementplan deel 
II 

  

 Passende Beoordeling   

 Achtergrondrapport rivierkunde Achtergrondrapport 

rivierkunde
 

 Milieuhygiënisch 

Waterbodemonderzoek 

Herwijnense Bovenwaard 

 

 

 ontwerp 

Projectplan 

Waterwet (als pdf)

 

 

 landschappelijke 

inrichtingskaart uit 

het MER, los als pdf

 


