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In uiterwaarde 10 ‘Asseltsche Plassen’ 318 en 323 voor de elementen is het volgende bestemminsplan vigerend:
• Buitengebied Swalmen
In tabel 1 is per element het van toepassing zijnde bestemmingsplan en de geldende enkel- en dubbelbestemmingen (waarbij de enkelbestemmingen dikgedrukt
zijn) weergegeven. Tevens is aangegeven of een werk & werkzaamhedenvergunning van toepassing is met bijbehorende onderbouwing waarom deze vergunning
verleend kan worden.
Tabel 1. Overzicht bestemmingen en daaruit voortkomende aanvullende vergunningsaanvragen per element.

Element Werkzaamheden Bestemming
nummer

318

Dempen
watergang,
Natuur
zaaiklaar maken en
inzaaien
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Werk &
werkzaamheden
vergunning van
Onderbouwing
toepassing op
basis van
bestemming

Ja (art. 5)
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Strijdig gebruik?

Het aanleggen, veranderen of dempen van
waterlopen is omgevingsvergunningsplichtig
en toelaatbaar indien er geen onevenredige
afbreuk wordt gedaan aan het behoud, het
herstel en de ontwikkeling van de
Ja. Op basis van artikel 5.4.1 lid h. Onder
landschappelijke en/of natuurwaarden van
gebruik in strijd met de bestemming wordt
de gronden.
in elk geval begrepen het gebruik van
gronden voor het dempen van wateren,
Volgens plankaart 1 worden er geen
behoudens voor zover dit ten dienste staat
waardevolle landschapselementen
aan het in standhouden van de
aangetast. Landschappelijk gezien zal de
natuurwaarden
uiterwaard een meer open karakter krijgen.
Vanuit ecologisch onderzoek zijn er geen
bijzondere natuurwaarden aangetroffen in
het element. Verder wordt het element

omgezet in natuurlijk grasland. Er is daarom
geen sprake van aantasting van
natuurwaarden.

Agrarische
doeleinden met
Ja (art. 3)
landschappelijke
en
natuurwaarden
323

Datum: 22-12-2015

Oevers
herprofileren,
Natuur
zaaiklaar maken en
inzaaien
Water

Ja (art. 5)
Nee (art. 15)

Nieuwe natuur

Nee (art. 3)

Stroomvoerend
rivierbed

Nee (art. 21)

Het egaliseren, vergraven of ophogen van de
bodem is omgevingsvergunningsplichtig. De
criteria voor verlening van de vergunning zijn
1) het aanwezige reliëf mag niet worden
aangetast, 2) de werkzaamheden mogen niet
leiden tot een onevenredige aantasting van
de aanwezige landschappelijke- en
natuurwaarden; 3) er bestaan geen
overwegende bezwaren vanwege de
aanwezigheid van archeologische waarden
in de bodem.
Ja.
Bij het herprofileren van oevers wordt lokaal
de waterbodem geleidelijk opgehoogd. Het
water wordt echter niet gedempt of verbreed.
Vanuit ecologisch onderzoek zijn er geen
bijzondere natuurwaarden aangetroffen in
het element. Verder wordt het element
omgezet in natuurlijk grasland. Er is daarom
geen sprake van aantasting van
natuurwaarden. Het reliëf (zoals glooiing van
het terrein) wordt niet aangetast. Er is een
archeologierapport aanwezig in de bijlage.
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