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Geachte heer Stellinga,

Bijgaand zenden wij u de door burgemeester en wethouders ontwerp besluit
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van Stroomlijn
cluster 3 Gennep.
Deze brief is behandeld door het Klantcontactcentrum van de gemeente Gennep, dat te
bereiken is onder telefoonnummer 0485-494141 of per e-mail gemeente@gennep.nl.
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Met vriendelijke groet,
Medewerker Omgevingsloket

Gemeente Gennep
Ellen Hoffmannplein 1, Postbus 9003, 6590 HD Gennep
Tel. 0485-494141 Fax 0485-515544
E-mail: gemeente@gennep.nl Website: www.gennep.nl

GENNEP
ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING activiteit “werk of werkzaamheden”
(art. 2.1 lid 1 onder b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
Dossiernummer:

2017-0263

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN GENNEP
gezien de aanvraag van
gevestigd op het postadres
postcode en plaats

: Arcadis Nederland B.V.
: Postbus 1018
: 5200 BA ‘s-HERTOGENBOSCH

ontvangen

: 8 februari 2017

waarbij om planologische medewerking wordt gevraagd voor het uitvoeren van
werkzaamheden in het kader van Stroomlijn cluster 3 Gennep
plaatselijk bekend

: achter de Bloemenstraat te Milsbeek

kadastraal bekend
sectie
nummer

: Ottersum
: D
: 3968, 4218, 4219, 4220, 4221, 4252, 4257 en 4258

overwegende,
Op 8 februari 2017 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het uitvoeren
van duurzaam beheer maatregelen (activiteit aanleggen werken/werkzaamheden) in het kader
van Stroomlijn cluster 3 Gennep voor de locatie achter de Bloemenstraat te Milsbeek ontvangen
van het bedrijf Arcadis Nederland B.V..
De aanvraag ziet op de volgende activiteit:
- Uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde of van werkzaamheden.
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BESLUITEN:
-

Op grond van de voorgaande overwegingen hebben wij het voornemen positief op de
aanvraag te besluiten.
Gennep,
Verzonden op:
Burgemeester en Wethouders van Gennep,
namens dezen,
Coördinator Vergunningverlening, Handhaving en Kwaliteit,

H.A. Janssen

Bij dit besluit horen de volgende – gewaarmerkte – bijlagen:
1. Aanvraag omgevingsvergunning met bijlagen;
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Overwegingen
Aanleiding aanvraag
Rijkswaterstaat werkt – vanuit het Programma Stroomlijn– aan het onderhoud van de
begroeiing in de uiterwaarden. Bij hoogwater, als het water ook door de uiterwaarden stroomt,
kunnen begroeiing en ophopend vuil daarin de doorstroming van het water belemmeren. Dit
veroorzaakt een nog hoger waterpeil en vergroot het risico op overstromingen. Goed beheer en
onderhoud van de begroeiing in de uiterwaarden is daarom erg belangrijk voor de
hoogwaterveiligheid.
Rijkswaterstaat heeft de afgelopen jaren onderzocht op welke plekken het water bij hoogwater
het hardst door de uiterwaarden stroomt (de zogenoemde ‘stroombaan’) en vastgesteld welke
begroeiing de doorstroming het meest belemmert. In 2016 en 2017 zijn/worden daarom - na
een afweging van belangen - zoveel mogelijk bomen en struiken uit de stroombaan van de rivier
verwijderd.
Om de uiterwaarden na het verwijderen van bomen en struiken vrij te houden van nieuwe
opgaande begroeiing, zijn op diverse locaties inrichtingsmaatregelen nodig ten behoeve van het
toekomstig beheer. Deze inrichtingsmaatregelen worden aangeduid als duurzaam beheer
maatregelen. Het bedrijf Arcadis Nederland B.V. heeft van Rijkswaterstaat de opdracht
gekregen om samen met eigenaren en beheerders het Programma Stroomlijn voor de
uiterwaarden langs de Onbedijkte Maas voor te bereiden en uit te voeren (inclusief de
duurzaam beheer maatregelen).
Projectplan Waterwet
Ten behoeve van de duurzaam beheer maatregelen moet een projectplan op grond van de
Waterwet worden opgesteld, om deze ingreep vanuit de Waterwet te beoordelen. Het
projectplan vormt de basis voor de ingreep vanuit het programma Stroomlijn.
Toetsingskader
Bestemmingsplan
De ingreeplocaties vallen binnen bestemmingsplan “Buitengebied” Gennep en bestemmingen
zoals opgenomen in de navolgende tabel:

Element Werkzaamheden Bestemming
nr.

Strijdig
gebruik

1811

Nee. Het
uitvoeren van
onderdelen
van het
herinrichtings
plan voor
natuurgebied

Aanbrengen
Zanddek 0,3 m

Werk &
Onderbouwing
werkzaamheden
vergunning van
toepassing op
basis van
bestemming
Natuur
Nee (art. 13)
Het ophogen van de bodem is
WaterstaatNee (art. 35)
niet
Stroomvoerend
omgevingsvergunningsplichtig.
regime
Naast dat het ophogen van
het terrein ervoor zorgt dat er
geen vegetatie meer terug
groeit, dragen deze
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1824

Deels
aanbrengen
zanddek 0,3 m
en deels
afgraven perceel
0,5 m

Natuur
Nee (art. 13)
WaterstaatNee (art. 35)
Stroomvoerend
regime

2090

Aanbrengen
zanddek 0,3 m

Natuur
Nee (art. 13)
Waterstaat –
Nee (art. 35)
Stroomvoerend
regime

maatregelen ook bij aan het
herinrichtingsplan voor
natuurgebied de Gebrande
Kamp. Indien werken en
werkzaamheden worden
uitgevoerd ter ontwikkeling
van landschaps-en
natuurwaarden (13.4.1),
vervalt de plicht tot het
aanvragen van een
omgevingsvergunning voor
deze werkzaamheden. Zie de
bijlagen voor een
uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de
Gebrande Kamp.
Het ophogen van de bodem is
niet
omgevingsvergunningsplichtig.
Naast dat het ophogen van
het terrein ervoor zorgt dat er
geen vegetatie meer terug
groeit, dragen deze
maatregelen bij aan het
herinrichtingsplan voor
natuurgebied de Gebrande
Kamp. Indien werken en
werkzaamheden worden
uitgevoerd ter ontwikkeling
van landschaps-en
natuurwaarden (13.4.1),
vervalt de plicht tot het
aanvragen van een
omgevingsvergunning voor
deze werkzaamheden. Zie de
bijlagen voor een
uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de
Gebrande Kamp.
Het ophogen van de bodem is
niet
omgevingsvergunningsplichtig.
Naast dat het ophogen van
het terrein ervoor zorgt dat er
geen vegetatie meer terug
groeit, draagt deze
maatregelen ook bij aan het
herinrichtingsplan voor

de Gebrande
Kamp en
draagt bij aan
zowel de
bestemming
Natuur als
aan de
bestemming
WaterstaatStroomvoere
nd regime.

Nee.
Het uitvoeren
van
onderdelen
van het
herinrichtings
plan voor
natuurgebied
de Gebrande
Kamp en
draagt bij aan
zowel de
bestemming
Natuur als de
bestemming
Waterstaat –
Stroomvoere
nd regime.

Nee.
Het uitvoeren
van
onderdelen
van het
herinrichtings
plan voor
natuurgebied
de Gebrande
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2092

Afgraven perceel Natuur
Nee (art. 13)
0,5 m
Waterstaat –
Nee (art. 35)
Stroomvoerend
regime
Waarde –
Ja (art. 28)
Archeologie 4

natuurgebied de Gebrande
Kamp. Indien werken en
werkzaamheden worden
uitgevoerd ter ontwikkeling
van landschaps-en
natuurwaarden (13.4.1),
vervalt de plicht tot het
aanvragen van een
omgevingsvergunning voor
deze werkzaamheden. Zie de
bijlagen voor een
uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de
Gebrande Kamp
Het afgraven van de bodem is
niet
omgevingsvergunningsplichtig
op basis van artikel 13. Naast
dat het afgraven van het
terrein er voor zorgt dat er
geen vegetatie meer terug
groeit, draagt deze maatregel
ook bij aan het realiseren van
het herinrichtingsplan voor
natuurgebied de Gebrande
Kamp. Indien werken en
werkzaamheden worden
uitgevoerd ter ontwikkeling
van landschaps-en
natuurwaarden (13.4.1),
vervalt de plicht tot het
aanvragen van een
omgevingsvergunning voor
deze werkzaamheden. Zie de
bijlagen voor een
uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de
Gebrande Kamp.
Vanwege de bestemming
Waarde-Archeologie 4 dient
er echter een
omgevingsvergunning te
worden aangevraagd voor de
beschreven werkzaamheden
(de oppervlakte bedraagt
meer dan 2500 m2). Zie ook
de onderbouwing in de bijlage
Archeologie.

Kamp en
draagt bij aan
zowel de
bestemming
Natuur als
aan de
bestemming
Waterstaat –
Stroomvoere
nd regime.

Nee. Het
uitvoeren van
onderdelen
van het
herinrichtings
plan voor
natuurgebied
de Gebrande
Kamp draagt
bij aan zowel
de
bestemming
Waterstaat –
stroomvoere
nd regime.
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3001

Afgraven perceel Natuur
Nee (art. 13)
met 0,5 m
Waterstaat –
Nee (art. 35)
Stroomvoerend Ja (art. 28)
regime
Archeologie 4

3002

Afgraven perceel Natuur
met 0,5 m.
Waterstaat –
stroomvoerend
regime
Archeologie 4

Nee (art. 13)
Nee (art. 35)
Nee (art. 28)

Het afgraven van de bodem is
niet
omgevingsvergunningsplichtig
op basis van artikel 13. Het
afgraven van het terrein
draagt bij aan het realiseren
van het herinrichtingsplan
voor natuurgebied de
Gebrande Kamp. Indien
werken en werkzaamheden
worden uitgevoerd ter
ontwikkeling van landschapsen natuurwaarden (13.4.1),
vervalt de plicht tot het
aanvragen van een
omgevingsvergunning voor
deze werkzaamheden. Zie de
bijlagen voor een
uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de
Gebrande Kamp.
Vanwege de bestemming
Waarde – Archeologie 4 dient
er echter een
omgevingsvergunning te
worden aangevraagd voor de
beschreven werkzaamheden (
de oppervlakte bedraagt meer
dan 2500 m2). Zie ook de
onderbouwing in de bijlage
Archeologie.
Het afgraven van de bodem is
niet
omgevingsvergunningsplichtig
op basis van artikel 13. Het
afgraven van het terrein
draagt bij aan het realiseren
van het herinrichtingsplan
voor natuurgebied de
Gebrande Kamp. Indien
werken en werkzaamheden
worden uitgevoerd ter
ontwikkeling van landschapsen natuurwaarden (13.4.1),
vervalt de plicht tot het
aanvragen van een
omgevingsvergunning voor
deze werkzaamheden. Zie de

Nee. Het
uitvoeren van
onderdelen
van het
herinrichtings
plan voor
natuurgebied
de Gebrande
Kamp en
draagt bij aan
zowel de
bestemming
Natuur als
aan de
bestemming
WaterstaatStroomvoere
nd regime.

Nee.
Het uitvoeren
van
onderdelen
van het
herinrichtings
plan voor
natuurgebied
de Gebrande
Kamp en
draagt bij aan
zowel de
bestemming
Natuur als
aan de
bestemming
Waterstaat –
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3003

Ophogen met
1,5m.

Natuur
Nee (art. 13)
WaterstaatNee (art. 35)
Stroomvoerend Nee (art. 28)
regime
Archeologie 4

bijlagen voor een
uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de
Gebrande Kamp. Zie bijlagen
voor onderbouwing
bestemming Archeologie 4
(oppervlakte is kleiner dan
2500 m2)
Het ophogen van de bodem is
niet
omgevingsvergunningsplichtig.
Deze maatregel draagt bij aan
het herinrichtingsplan voor
natuurgebied de Gebrande
Kamp. Indien werken en
werkzaamheden worden
uitgevoerd ter ontwikkeling
van landschaps-en
natuurwaarden (13.4.1),
vervalt de plicht tot het
aanvragen van een
omgevingsvergunning voor
deze werkzaamheden. Zie de
bijlagen voor een
uitgebreidere beschrijving van
herinrichtingsplan de
Gebrande Kamp.

Stroomvoere
nd regime.

Nee. Het
uitvoeren van
onderdelen
van het
herinrichtings
plan voor
natuurgebied
de Gebrande
Kamp draagt
bij aan zowel
de
bestemming
Natuur als
aan de
bestemming
Waterstaat –
Stroomvoere
nd regime.

De duurzaam beheer maatregelen betreffen onder andere het herprofileren van oevers en het
afgraven en ophogen van terreinen.
Dit past binnen de kaders van het bestemmingsplan.
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Artikel 2.1 lid 1 onder b en artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht
(Wabo).
Crisis- en herstelwet
Op het Programma Stroomlijn is de Crisis- en herstelwet van toepassing
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Rijkscoördinatieregeling van toepassing
De voorbereiding en bekendmaking van de (ontwerp) besluiten voor de uitvoering van het
“Programma Inhaalslag Stroomlijn” worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu
gecoördineerd. Deze coördinatie vindt plaats op basis van het besluit van de Minister van
Infrastructuur en Milieu van 5 maart 2014 tot toepassing van de rijkscoördinatieregeling
(Staatscourant 2014, nr. 8335), op grond van artikel 3.35 van de Wet ruimtelijke ordening
(Wro). Deze coördinatie is van toepassing op besluiten aangeduid in artikel 1 lid 2 van het
rijkscoördinatiebesluit.
De coördinatie heeft tot gevolg dat op deze besluiten de uitgebreide openbare
voorbereidingsprocedure conform artikel 3.35 vierde lid Wro van toepassing is.
Wet natuurbescherming
Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Besluit omgevingsrecht of een bijzondere wet
categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet wordt verleend
dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard dat het daartegen geen
bedenkingen heeft.
Voor de omgevingsvergunning kan een verklaring van geen bedenkingen van het bevoegd gezag
op grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn. Deze zijn echter niet nodig, omdat
op basis van de bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediende natuuronderzoeken/rapportages kan worden geconcludeerd dat geen sprake is van:
verslechteringen/significant verstorend effecten ten aanzien van de kwaliteit van de
natuurlijke habitats en de habitats van soorten in een Natura 2000-gebied (artikel 2.7,
tweede lid van de Wet natuurbescherming);
handelingen waarop de verbodsbepalingen ten aanzien van beschermde plant- en
diersoorten van toepassing zijn (artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 de Wet natuurbescherming).
Besluit
Op grond van de voorgaande overwegingen hebben wij het voornemen positief op de aanvraag
te besluiten en hieraan de volgende voorwaarden te verbinden:
-

Archeologie: Voorafgaand aan de uitvoering van archeologische begeleiding zal in ieder
geval een PvE moeten worden opgesteld. Daarin moet de gespecificeerde archeologische
verwachting worden beschreven. De opsteller van het PvE zal dan dieper op de zaken in
moeten gaan. In theorie bestaat de kans dat de huidige verwachting dan aangepast moet
worden en hetzelfde geldt voor het advies. Er moet worden aangegeven wat de
verplichtingen/procedures inhouden bij een passieve archeologische begeleiding.
Daarnaast adviseren we de inzet van amateurarcheologen bij een passieve begeleiding.

-

Explosieven: Het gebied is verdacht op munitie. Gezien het feit dat de grond op diverse
plekken geroerd is, is de verwachting dat er weinig tot geen munitie zal worden
aangetroffen. Om zeker te zijn zou en detectieonderzoek kunnen worden uitgevoerd op
de af te graven gebieden. Als er dan een grote verstoring gedetecteerd wordt kan deze
voor de daadwerkelijke afgraving worden verwijderd. Mocht er tijdens de ontgravingen
CE worden aangetroffen dan kan dat via de reguliere weg worden gemeld. Het gebied
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wordt door de EOD gebruikt om CE (munitie), die gevonden is in de gemeente Gennep,
onschadelijk te maken. Er kunnen dus resten van CE worden aangetroffen in de af te
graven gebieden.

Zienswijzen
In de periode zoals aangegeven in de kennisgeving kan een ieder schriftelijk of mondeling
zienswijzen naar voren brengen over het ontwerpbesluit.
Schriftelijk
Schriftelijke zienswijzen dienen onder vermelding van het betreffende ontwerpbesluit te
worden verzonden aan:
De Minister van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud | Ruimte voor de Rivier
T.a.v. de heer J.J. van Burg
Postbus 24103
3502 MC Utrecht
Mondeling
Het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze over het ontwerpbesluit kan door het
maken van een afspraak met de heer van Burg, bereikbaar onder telefoonnummer 0620613270. Van een mondeling naar voren gebrachte zienswijze wordt verslag opgemaakt.
Het betrokken bevoegde gezag betrekt de ingediende zienswijzen bij het nemen van het
definitieve besluit. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend wordt geïnformeerd over wat
daarmee is gedaan.
Vervolg procedure
Tegen het uiteindelijke besluit kan beroep worden ingesteld als men belanghebbende is en als
men tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht over het betreffende ontwerpbesluit, tenzij
redelijkerwijs niet kan worden verweten dat geen zienswijze naar voren is gebracht. Dat kan
bijvoorbeeld het geval zijn als er bij de definitieve vaststelling van de besluiten wijzigingen zijn
aangebracht ten opzichte van de ontwerpbesluiten.
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