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ONTWERPBESCHIKKING D.D. XXXX - ZAAKNUMMER 2012-021851 - VAN 
GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND 
 
Natuurbeschermingswet 1998 
 
2012-021851 - gemeente Millingen aan de Rijn en gemeente Beek-Ubbergen – uitvoering project 
“Millingerwaard, voor veiligheid en natuur”  
 
Verlenen vergunning  
 
 
 
 
Beslissing van GEDEPUTEERDE STATEN VAN GELDERLAND op het verzoek van Combinatie 
Boskalis-Van de Wetering, Postbus 4234 – 3006  AE Rotterdam - hierna te noemen aanvrager, 
van 12 december 2012 om een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, 
hierna de Nbw 1998. 
 
Aanvraag en procesverloop 
De aanvraag omvat het uitvoeren van het project “Millingerwaard, voor veiligheid en natuur” en is 
gelegen in het Natura 2000-gebied Gelderse Poort. 
 
Voor de beoordeling van de aanvraag zijn de volgende stukken gebruikt:  

- Aanvraagformulier; 
- Natuurtoets Definitief Ontwerp Millingerwaard. Passende beoordeling 

Natuurbeschermingswet 1998 en effectbeoordeling beschermde soorten Flora- en 
faunawet. Jos Rademakers Ecologie en Ontwikkeling, d.d. 29 november 2012; 

- Ecologisch Werkplan Millingerwaard. Jos Rademakers Ecologie en Ontwikkeling, d.d.  
23 november 2012; 

- Ruimte voor de Rivier Millingerwaard. Projectplan ex. artikel 5.4, lid 1, Waterwet. 
Ontwerpbesluit, d.d. 2 december 2012; 

- Beheer- en onderhoudsplan Millingerwaard. Combinatie Boskalis van de Wetering, d.d. 
23 november 2012; 

- Projectomschrijving Millingerwaard Veiligheid en Natuur. Introductie van het project 
betreffende herinrichting en uitvoering. Grontmij, d.d. 1 december 2012. 

 
Op deze vergunningaanvraag is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing 
verklaard.  
 
Coördinatie 
Bij de voorbereiding van de besluiten nodig voor de uitvoering van Ruimte voor de Rivierproject 
Millingerwaard, noodzakelijk ter uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de 
Rivier, is besloten tot toepassing van de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 
3.33, eerste lid, onder a, Wet ruimtelijke ordening (Wro). 
De bedoeling van de voorgenoemde provinciale coördinatie is om de voorbereiding en 
bekendmaking van de voor de uitvoering van de maatregel benodigde besluiten, zoals genoemd 
in het coördinatiebesluit van 9 november 2011 met kenmerknummer PS2011-637 van de 
Provinciale Staten van Gelderland, inclusief de gelegenheid tot het naar voren brengen van 
zienswijzen daarop, op elkaar af te stellen en gelijktijdig te doen.  
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De besluiten die nu gecoördineerd worden zijn: 
- Vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
- Vergunning op grond van de Ontgrondingenwet. 
- Vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. 
- Vergunning op grond van de Waterwet. 
- Projectplan op grond van de Waterwet. 
- Ontheffing op grond van de Flora- en faunawet. 
De uitvoeringsvergunningen worden apart in procedure gebracht. 
 
Gezamenlijke voorbereiding van besluiten 
De ontwerpbesluiten benodigd voor de uitvoering van het project Millingerwaard zijn door 
betrokken overheden gezamenlijk voorbereid en ook de communicatie daarover heeft 
gezamenlijk plaatsgevonden. Om de op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij 
betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen daarover te raadplegen hebben er 
verschillende momenten van informatieverstrekking en raadpleging plaatsgevonden. 
 
Bevoegdheid 
Voor dit project is tevens een aanvraag ingediend bij de minister van Economische Zaken 
(hierna “de minister”). De minister is op grond van artikel 2, onder e, van het Besluit 
Vergunningen Natuurbeschermingswet 1998 bevoegd gezag voor de maatregelen die nodig zijn 
voor de werking van de hoofdwateren in de zin van de Waterwet.  
Voor dit project betreft dit de maatregelen die getroffen worden om een waterstandsverlaging 
van 6 cm te realiseren tussen km 867 en km 868 bij een Maatgevend Hoogwatersituatie (hierna 
MHW). 
 
Voor de overige maatregelen zijn Gedeputeerde Staten op grond van artikel 2a, lid 2, Nbw 1998 
bevoegd om op de aanvraag te beslissen.  
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De voorgenomen activiteiten staan beschreven in tabel 1.  
 
Tabel 1: Overzicht belangrijkste ingrepen binnen de voorgenomen activiteit (Bron: Natuurtoets) 
 

Onderdeel 
  

Maatregel  Bevoegd 
gezag 

Rivierverruiming  Uitgraven van alle geulen inclusief de 
Hoofdgeul (1.1), de Stroombaangeul (1.2), de 
Kwelgeulen (1.3) en de Kwelkoppen (1.4). 

EZ 

Verlagen van de toegangsdam naar de Beijer 
(1.1.6.3). 

EZ 

Aanleg doorstroomvoorziening in de 
Middendoorontsluiting (1.1.6.1). 

EZ 

De aanleg van een hogere kade rond de Oude 
Waal (1.5) en het regelwerk voor de Oude 
Waal (1.1.6.2). 

EZ 

Aanleg en gebruik van een nieuwe ontsluiting 
naar de woningen op het Klaverland zowel 
midden door het gebied (2.1), over de 
oeverwal (2.2) als op het terrein klaverland 
zelf (2.3). 

EZ 

Verleggen en gebruik van een avontuurlijk 
wandelpad vanaf de Lange Paal naar de 
Theetuin (3.2) en het aanpassen van 
afrasteringen (4.2) en veeroosters (4.3). 

EZ 

Recreatie Aanleg en gebruik van een nieuw semiverhard 
fietspad op Klaverland (2.4). 

GS 

Aanleg en gebruik van een nieuw 
hoofdwandelpad vanaf Kekerdom naar de 
parkeerplaats de Lange Paal (3.1). 

GS 

Uitzetten en gebruik van een avontuurlijke 
wandelroute (struinpad) vanaf Lange Paal tot 
aan veerstoep nabij Colenbrandersbos (3.2). 

GS 

Delfstoffenwinning Uitvoering van de omputlocatie (6.1) en alle 
daarbij komende werken, waaronder de 
aanleg van een tijdelijke grondberging in de 
huidige zandwinplas (6.2), de aanleg van het 
hoogwatervrij depot (4.1), de plaatsing van de 
benodigde installaties, de aanleg van 
werkwegen, de aanleg van een 
losvoorziening. 

EZ 

Natuurontwikkeling Verwijderen van in het terrein aanwezige 
dijkjes, kades, depots en andere onnatuurlijke 
ophogingen. Het nieuwe maaiveld dient aan te 
sluiten op de gemiddelde hoogtes van 
naastgelegen gebieden in een straal van 50 
meter (1.0). 

GS 

Zie bijlage 1 voor een kaart met overzicht van de ingrepen. 
 
De behandeling van deze aanvraag is procedureel en inhoudelijk afgestemd met de minister. Dit 
besluit beperkt zich tot de maatregelen waarvoor Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn.  
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Instandhoudingsdoelstellingen 
De instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied zijn 
vermeld in bijlage 2. 
 
Activiteit waarvoor vergunning wordt aangevraagd 
Het project “Millingerwaard, voor veiligheid en natuur” heeft een vijftal doelstellingen: 
- Het creëren van een rivierverruiming waarbij tenminste 6 cm waterstandsdaling wordt 

bewerkstelligd tussen rivierkilometers 867 en 868 tijdens een MHW. Deze MHW-daling dient 
op 31 oktober 2015 gerealiseerd te zijn. 

- Het bijdragen aan het realiseren van de KRW-doelstelling door middel van het aanleggen 
van een aangetakte strang en een viertal rivierkwelgeulen per 2015. 

- Het leveren van een bijdrage aan de versterking van de ruimtelijke kwaliteit door het 
vormgeven van de stroombaan voor de waterafvoer, de ontwikkeling van nieuwe 
geulgebonden natte natuur (dynamische riviernatuur), het versterken van landschappelijke 
eenheden en patronen en in mindere mate door het inpassen van bedrijvigheid en bewoning, 
versterken van de recreatieve en cultuurhistorische betekenis. 

- Het leveren van een nieuwe impuls aan het natuurontwikkelingsproces in Millingerwaard 
waarbij zowel de biodiversiteit en recreatieve mogelijkheden worden versterkt. 

- Voor de uitvoering van het project is daaraan toegevoegd: Het winnen van 
oppervlaktedelfstoffen (zand, grind en keramische klei) met een omvang die maximaal de 
hoeveelheid te ontgraven grond en waterbodem omvat voor het bereiken van vorenstaande 
doelen. Hierdoor kan het project met een optimale grondbalans worden uitgevoerd. 

 
Met de uitvoering van dit project worden drie lopende programma’s van de overheid gebundeld: 
Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier, Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) 
en Kaderrichtlijn Water (KRW). 
 
Maatregelen waarvoor Gedeputeerde Staten bevoegd gezag zijn. 
 
Aanleg en gebruik van een nieuw semiverhard fietspad op Klaverland 
De aanleg van het fietspad over Klaverland vindt plaats op een nog aanwezig oud pad. Het 
fietspad heeft een breedte van 3 m met aan weerszijde een berm van 1 m en heeft een lengte 
van 300 m. Met de aanleg van dit fietspad worden de fietsmogelijkheden vergroot. 
 
Aanleg en gebruik van een nieuw hoofdwandelpad vanaf Kekerdom naar de parkeerplaats de 
Lange Paal 
Vanaf Kekerdom naar de parkeerplaats de Lange Paal wordt een nieuw hoofdwandelpad 
aangelegd. Dit pad heeft een breedte van 1,5 m met aan weerszijde een berm van 0,5 m en een 
lengte van 1600 m. Het pad en de bermen worden voorzien van een gesloten grasmat. 
 
Uitzetten en gebruik van een avontuurlijke wandelroute (struinpad) vanaf Lange Paal tot aan 
veerstoep nabij Colenbrandersbos 
Er wordt een avontuurlijke wandelroute (struinpad) uitgezet vanaf lange Paal tot aan de 
veerstoep nabij het Colenbrandersbos. Dit pad heeft een breedte van 0,5 m. 
 
Verwijderen van in het terrein aanwezige dijkjes, kades, depots en andere onnatuurlijke 
ophogingen 
In het terrein worden aanwezige dijkjes, kades, depots en andere onnatuurlijke ophogingen 
verwijderd. Het nieuwe maaiveld dient aan te sluiten op de gemiddelde hoogtes van 
naastgelegen gebieden in een straal van 50 meter. 
 
Het gehele project wordt in het jaar 2020, of zoveel eerder als mogelijk, opgeleverd. 
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In de aanvraag beschreven natuurwaarden 
Habitattypen 
De Millingerwaard is in meer of mindere mate van belang voor alle habitattypen waarvoor binnen 
de Gelderse Poort instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. 
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden (H3150) is in matig ontwikkelde vorm aanwezig in 
de Oude Waal bij Kekerdom en in enkele geïsoleerde kleiputjes verspreid over het gebied. In 
recent gegraven kleiputten en geulen komt een pionierfase voor. Een goed ontwikkelde vorm 
kan in de Millingerwaard niet voorkomen vanwege een te grote overstromingsdynamiek en de te 
beperkte isolatie ten opzichte van de rivier. 
Slikkige rivieroevers (H3270) komen in de Millingerwaard voor als tijdelijke vegetatie in 
maagdelijke kleiafgravingen en op periodiek droogvallende oevers en bodems van oudere 
kleiputten en oevers van de zandwinplas. Op termijn zullen de slikkige rivieroevers verdwijnen 
door vegetatiesuccessie en het in de huidige situatie ontbreken van voldoende rivierdynamiek.  
De Millingerwaard is een van de belangrijkste en soortenrijkste gebieden voor 
oeverwalgraslanden en oeverwalruigtes. Op de oeverwallen van de Millingerwaard is de 
vegetatie deels te kwalificeren als habitattype Stroomdalgrasland (H6120). In de huidige situatie 
zijn potenties voor toename van oppervlak en kwaliteitsverbetering aanwezig. 
In de Millingerwaard komen ruigten en zomen (H6430) voor. Het subtype A met moerasspirea 
komt voor op minder dynamische buitendijkse plekken langs de Oude Waal bij Kekerdom. De 
Millingerwaard is vooral voor het subtype C (droge bosranden) van belang. Dit subtype komt 
voor op randen en open plekken in het hardhoutooibos (Colenbrandersbos) en de bosranden en 
struweel op de droge oeverwallen. 
Op de winterdijk komt het habitattype Glanshaverhooiland (H6510A) voor in zuivere, 
vlakdekkende vorm. Daarnaast komt dit habitattype onder het actuele en toekomstige 
begrazingsbeheer in de Millingerwaard verspreid voor in een mix van struwelen, ruigten en 
stroomdalgraslanden. 
Zachthoutooibossen (H91E0) komen op een aantal locaties voor. In totaal is 69.1 ha bos te 
kwalificeren als zachthoutooibos. Daarnaast is er in de huidige situatie potentie voor uitbreiding 
van het oppervlakte zachthoutooibos. 
In het Colenbrandersbos is 6.9 ha goed ontwikkeld droog hardhoutooibos (H91F0) aanwezig. Er 
vindt uitbreiding plaats, hoewel het lang duurt voordat de vegetatie echt goed ontwikkeld zal zijn. 
Kwaliteitsverbetering kan plaatsvinden door de ontwikkeling van een meer natuurlijke 
samenstelling van de boomlaag en verbetering van de overstromingsdynamiek. 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Voor de zeeprik, de rivierprik, de elft en de zalm is de Millingerwaard niet geschikt als leefgebied. 
Er is ook niet of nauwelijks potentie door het ontbreken van meestromende nevengeulen of 
periodiek stagnante wateren die in open verbinding staan met de rivier. 
De bittervoorn en de kleine modderkruiper zijn redelijk algemeen in geulen, strangen en diverse 
kleiputten. 
Typisch leefgebied voor de grote modderkruiper, namelijk zeer laagdynamische geïsoleerde 
wateren, ontbreken momenteel in de Millingerwaard. De Oude Waal is potentieel leefgebied van 
matige kwaliteit. De laatste waarnemingen van de soort dateren uit 1994. 
De rivierdonderpad is in de huidige situatie niet aanwezig door het ontbreken van geschikt 
leefgebied (stromend water). De soort is voor het laatst in 1994 in de Kaliwaal waargenomen. 
De kamsalamander komt momenteel niet voor in de Millingerwaard. De Millingerwaard is niet tot 
nauwelijks geschikt als leefgebied. De Oude Waal is potentieel leefgebied van matige kwaliteit. 
De meervleermuis foerageert boven de zandwinplas en de Kaliwaal. Vaste verblijfplaatsen (in 
gebouwen) zijn niet aanwezig. 
De Millingerwaard is van belang voor de bever. Sinds de herintroductie van de soort in 1994 en 
1996 heeft zich een stabiele populatie ontwikkeld. 
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Broedvogels 
Voor dodaars is geschikt leefgebied aanwezig. Sinds 2007 zijn er 2 tot 5 broedparen 
waargenomen. 
De Millingerwaard fungeert als foerageergebied voor aalscholvers uit de kolonie die zich enkele 
kilometers ten noorden van de Millingerwaard in de Lobberdensche waard bevindt. De 
aanwezige ooibossen in de Millingerwaard zijn geschikt voor vestiging van een extra kolonie 
aalscholvers.  
Voor roerdomp, woudaapje en grote karekiet is het gebied niet geschikt als broedgebied. 
De Oude Waal is geschikt als leefgebied voor het porseleinhoen. Hier is in 2005 eenmalig een 
territorium van deze soort waargenomen. 
De kwartelkoning is in wisselende aantallen in graslanden en grazige ruigtes in het 
natuurontwikkelingsgebied aanwezig. Na 2004 zijn geen broedgevallen meer waargenomen. 
In een van de rivier geïsoleerde geul broedt de zwarte stern op kunstmatige nestvlotjes. 
De ijsvogel broedt voornamelijk langs de geulen en bij kleiwinputten. In de Millingerwaard zijn  
2 tot 3 broedparen aanwezig. 
De oeverzwaluw is verspreid en in strek wisselende aantallen (5 tot 140 paar) in de 
Millingerwaard aanwezig. De soort is vooral aangewezen op de tijdelijke steilwanden die 
ontstaan bij ontgrondingsactiviteiten. 
De blauwborst komt verspreid over de Millingerwaard voor. De populatie stabiliseert zich de 
laatste jaren rond de 2 tot 4 broedparen. 
 
Niet-broedvogels 
De Millingerwaard is in meer of mindere mate van belang voor alle soorten niet-broedvogels 
waarvoor binnen de Gelderse Poort instandhoudingsdoelstellingen zijn geformuleerd. De 
Millingerwaard wordt door de meeste soorten in afwisseling met andere gebieden in de Gelderse 
Poort als verblijfplaats gebruikt. Geen van deze soorten is afhankelijk van alleen de 
Millingerwaard. 
De betekenis van de Millingerwaard als foerageergebied voor grazende wintervogels als de 
kolgans, de grauwe gans en de smient is sinds het begin van deze eeuw aanzienlijk afgenomen 
als gevolg van het beëindigen van het reguliere landbouwkundig gebruik. Het grootste deel van 
de landbouwgronden is afgegraven ten behoeve van kleiwinning en de uiterwaard wordt niet 
meer bemest. 
De Millingerwaard wordt door de wintertaling, de pijlstaart, de slobeend, de tafeleend, de 
krakeend en de meerkoet als foerageergebied gebruikt. 
De viseters aalscholver, de fuut en het nonnetje foerageren met name in de diepe plassen 
(Kaliwaal en zandwinplas Millingerwaard). 
De wulp, de grutto en de kievit foerageren met name op de slikkige delen en kort vochtig 
grasland langs de Kaliwaal. De Millingerwaard is samen met de Erlecomse waard van belang als 
pleister- en slaapplaats voor de kievit en van minder betekenis als foerageergebied voor deze 
soort. Voor de grutto en de wulp is de Millingerwaard van (zeer) geringe betekenis als pleister- 
en slaapplaats. 
 
In de aanvraag beschreven relevante factoren 
In de natuurtoets worden de volgende factoren genoemd die een effect kunnen hebben op de 
instandhoudingsdoelstellingen: 
- oppervlakteverlies habitattypen of leefgebied; 
- verstoring in de gebruiksfase; 
- verstoring tijdens de uitvoering. 
 
Met de aanleg van nieuwe recreatieve ontsluitingen ontstaan feitelijk geen extra routes die in de 
huidige situatie nog niet relatief frequent gebruikt worden. Het recreatief gebruik van de 
uiterwaard neemt door de voorgenomen activiteiten niet toe of af. 
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In de aanvraag beschreven effecten van de gevraagde activiteiten 
Habitattypen 
De voorgenomen activiteiten hebben geen effect op de habitattypen meren met krabbenscheer 
en fonteinkruiden, slikkige rivieroevers, stroomdalgrasland, glanshaver- en 
vossenstaarthooilanden, zachthoutooibos en hardhoutooibos. De voorgenomen activiteiten 
hebben niet of nauwelijks invloed op de ontwikkelingskansen van het habitattype ruigten en 
zomen. 
 
Habitatrichtlijnsoorten 
Volgens de Passende Beoordeling zijn er geen effecten denkbaar van de aanleg en het gebruik 
van recreatieve voorzieningen op de bittervoorn, de grote modderkruiper, de kleine 
modderkruiper, de kamsalamander en de meervleermuis. Ook voor de bever zijn er volgens de 
Passende Beoordeling geen negatieve effecten op de omvang of de kwaliteit van het leefgebied. 
 
Broedvogels 
Volgens de passende beoordeling zijn er geen negatieve effecten als gevolg van de aanleg en 
het gebruik van recreatieve voorzieningen op de dodaars, de aalscholver, het porseleinhoen, de 
kwartelkoning, de zwarte stern, de ijsvogel, de oeverzwaluw en de blauwborst. 
 
Niet-broedvogels 
De aanleg van de nieuwe ontsluitingen leiden niet tot meer of frequentere verstoringen van 
foeragerende dan wel rustende watervogels in het gebied. Er is geen sprake van een negatief 
effect op de instandhoudingsdoelstellingen voor niet-broedvogels. 
 
In de aanvraag voorgestelde mitigerende maatregelen 
Er worden in de passende beoordeling geen mitigerende maatregelen voorgesteld. Er worden 
geen significant negatieve effecten verwacht. 
 
Cumulatieve effecten 
Volgens de passende beoordeling treden geen negatieve effecten op als gevolg van het 
uitvoeren van de aangevraagde maatregelen. Cumulatieve effecten van andere plannen en 
projecten zijn daarom niet aan de orde. 
 
Beoordeling van de effecten van de aanvraag op de instandhoudingsdoelstellingen 
Wij onderschrijven de conclusies in de passende beoordeling. 
 
Conclusie 
Op grond van het vorenstaande en de passende beoordeling hebben wij de zekerheid verkregen 
dat het project geen significant negatieve effecten heeft op de instandhoudingsdoelstellingen van 
de betrokken Natura 2000-gebieden. Nu tevens de belangen zoals vermeld in artikel 19e, sub c, 
Nbw 1998 niet aan de orde zijn, kan de vergunning worden verleend. 
 
Besluit 
Gedeputeerde Staten van Gelderland: 
Gelet op de artikelen 19d-f en 43 van de Nbw 1998; 
 
HEBBEN BESLOTEN 
 
Combinatie Boskalis-Van de Wetering een vergunning conform de beschrijving in de aanvraag te 
verlenen. 
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Aan de aanleg en gebruik van een nieuw semiverhard fietspad op Klaverland, de aanleg en 
gebruik van een nieuw hoofdwandelpad vanaf Kekerdom naar de parkeerplaats de Lange Paal, 
het uitzetten en gebruik van een avontuurlijke wandelroute (struinroute) vanaf Lange Paal tot aan 
veerstoep nabij Colenbrandersbos en het verwijderen van in het terrein aanwezige dijkjes, 
kades, depots en andere onnatuurlijke ophogingen worden de volgende voorschriften 
verbonden: 
1. Werkzaamheden mogen slechts worden uitgevoerd tot en met 31 december 2020. 
2. Twee weken voor aanvang van de werkzaamheden moet melding worden gedaan bij de 

afdeling Vergunningverlening en Handhaving, team Handhaving, via e-mailadres 
post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer van dit besluit. 

3. Binnen twee weken na realisering van de activiteit/het project dient een gereedmelding te 
worden gedaan aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, team Handhaving, via 
e-mailadres post@gelderland.nl, onder vermelding van het zaaknummer van dit besluit. 

 
Zienswijzen 
Tegen onderhavig ontwerpbesluit en de overige ontwerpbesluiten kunnen door eenieder 
gedurende zes weken bij voorkeur schriftelijk maar ook mondeling zienswijzen worden ingediend 
in de periode zoals aangegeven in de bekendmaking. 
 
In geval van een schriftelijke zienswijze dienen het zaaknummer 2012-013704 en het 
ontwerpbesluit waarop de zienswijze betrekking heeft, te worden vermeld. Schriftelijke 
zienswijzen kunnen worden gestuurd naar de provincie Gelderland als coördinerende instantie: 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
T.a.v. de heer A.M. Kwakkernaat 
Coördinator Procedures Millingerwaard 
Postbus 9090 
6800 GX  ARNHEM 
 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan binnen de gestelde termijn van zes 
weken, zoals aangegeven in de bekendmaking, contact worden opgenomen met de provincie 
Gelderland, Coördinator Procedures Millingerwaard, de heer A.M. Kwakkernaat (telefoon-
nummer: (026) 359 83 81). 
 
Crisis- en herstelwet 
In het Besluit Uitvoering Crisis- en herstelwet, tweede tranche, is besloten dat alle projecten ter 
uitvoering van de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier onder de Crisis- en 
herstelwet vallen. Gezien het grote maatschappelijke belang van de projecten is een snelle 
realisatie wenselijk (Crisis- en herstelwet, bijlage I, artikel 7.5). 
Dit betekent onder meer dat: 
- De Raad van State binnen zes maanden beslist op het ingestelde beroep. 
- Het relativiteitsvereiste geldt: de geschonden norm moet dienen om de belangen van de 

benadeelde te beschermen. 
- Er geen pro-formaberoep meer kan worden ingesteld: het beroepschrift moet binnen de 

termijn worden ingediend. 
- Decentrale overheden geen beroep kunnen instellen. 
 
 
 
 
Bijlagen 
- Bijlage 1: Overzicht ingrepen 
- Bijlage 2: Instandhoudingsdoelstellingen 
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BIJLAGE 1 
 
Overzicht ingrepen Definitief ontwerp Millingerwaard (Bron: Natuurtoets, d.d.  
29 november 2012)
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BIJLAGE 2 
 
Instandhoudingsdoelstellingen van het voor deze aanvraag relevante Natura 2000-gebied 
 
Gelderse Poort 
 
Aanwijzing en aanmelding 
De Gelderse Poort is op 24 maart 2000 aangewezen als Vogelrichtlijngebied en daarnaast op  
20 mei 2003 aangemeld als Habitatrichtlijngebied. Op 7 december 2004 heeft de Europese 
Commissie de communautaire lijst vastgesteld op basis waarvan Nederland het gebied moet 
aanwijzen. 
Tevens is een deel van het gebied op 18 april 1979 aangewezen als Beschermd 
Natuurmonument Weide Oude Rijnstrangen. Op 16 maart 1983 is een deel van het gebied 
aangewezen als Beschermd Natuurmonument Oude Waal I. 
 
Natura 2000-doelen 
Door de minister zijn voor alle aangemelde/aangewezen Natura 2000-gebieden algemene 
doelen en concept-instandhoudingsdoelen opgesteld. Deze instandhoudingsdoelstellingen zijn 
opgenomen in de ontwerpbesluiten. 
 
Algemene doelen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Gelderse Poort) 
 
Behoud en indien van toepassing herstel van: 
- De bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de ecologische samenhang van Natura 2000, 

zowel binnen Nederland als binnen de Europese Unie. 
- De bijdrage van het Natura 2000-gebied aan de biologische diversiteit en aan de gunstige 

staat van instandhouding van natuurlijke habitats en soorten binnen de Europese Unie, die 
zijn opgenomen in bijlage I of bijlage II van de Habitatrichtlijn. Dit behelst de benodigde 
bijdrage van het gebied aan het streven naar een op landelijk niveau gunstige staat van 
instandhouding voor de habitattypen en de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

- De natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied, inclusief de samenhang van de 
ecologische structuur en functies van de habitattypen en van de soorten waarvoor het 
gebied is aangewezen. 

- De op het gebied van toepassing zijnde ecologische vereisten van de habitattypen en 
soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 
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Instandhoudingsdoelen 
 
Tabel 1 Instandhoudingsdoelstellingen (Bron: Ontwerp-aanwijzingsbesluit Gelderse Poort) 
(= behouddoelstelling; > ontwikkelingdoelstelling; =(<) behouddoelstelling maar achteruitgang toegestaan ten gunste van 
specifieke ontwikkeldoelstelling) 
Er zijn geen complementaire doelen zodat binnen vogelrichtlijngebied toetsing op habitattypen niet aan de orde is. 

 

Habitattypen Doelstelling 
oppervlakte 

Doelstelling 
kwaliteit 

H3150 Meren met krabbenscheer en 
fonteinkruiden 

= > 

H3270 Slikkige rivieroevers > > 

H6120 Stroomdalgraslanden
1
 > > 

H6430A Ruigten en zomen, nat zoet, laag-
dynamisch 

= = 

H6430C Ruigten en zomen, droog = = 

H6510A Glanshaverhooilanden > > 

H91E0A Rivierbegeleidende zachthout- 
ooibossen 

> > 

H91F0 Droge hardhoutooibossen > > 
1
Prioritair habitattype 

 

Soorten Doelstelling 
verspreiding 
leefgebied 

Doelstelling 
omvang 

leefgebied 

Doelstelling 
kwaliteit 

leefgebied 

Doelstelling 
populatie 

H1095 Zeeprik  > > > 

H1099 Rivierprik  > > > 

H1102 Elft  = = > 

H1106 Zalm  = = > 

H1134 Bittervoorn = = = = 

H1145 Grote modderkruiper > > > > 

H1149 Kleine modderkruiper = = = = 

H1163 Rivierdonderpad = = = = 

H1166 Kamsalamander = = = = 

H1318 Meervleermuis  = = = 

H1337 Bever  = = > 

 

Broedvogels Doelstelling 
omvang leefgebied 

Doelstelling 
kwaliteit leefgebied 

Omvang populatie 
van "x" paren 

A004 Dodaars = = 40 

A017 Aalscholver = = 230 

A021 Roerdomp > > 20 

A022 Woudaap > > 20 
A119 Porseleinhoen > > 10 
A122 Kwartelkoning > > 40 
A197 Zwarte stern > > 150 
A229 IJsvogel = = 10 

A249 Oeverzwaluw = = 420 

A272 Blauwborst = = 80 

A298 Grote karekiet > > 40 
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Niet-broedvogels Doelstelling 
omvang leefgebied 

Doelstelling 
kwaliteit leefgebied 

Seizoensgemiddel
de 

van "x" vogels 

A005 Fuut = = 180 

A017 Aalscholver = = 320 

A037 Kleine zwaan = = 3 

A038 Wilde zwaan = = 2 

A041 Kolgans =(<) = 10.600 

A043 Grauwe gans =(<) = 2500 

A050 Smient =(<) = 2600 

A051 Krakeend = = 140 

A052 Wintertaling = = 410 

A054 Pijlstaart = = 40 

A056 Slobeend = = 170 

A059 Tafeleend = = 250 

A068 Nonnetje = = 10 

A125 Meerkoet = = 2000 

A142 Kievit = = 2500 

A156 Grutto = = 70 

A160 Wulp = = 360 

 
 


