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1. KADERS 

 
1.1. Wettelijk kader 

Voor het project, zonder verbreding, zijn in tabel 1.1. de wettelijke kaders weergegeven. De 
verplichte compensatie moet geregeld zijn bij/tijdens besluitvorming over PIP en vergun-

ningen.  
 

Tabel 1.1. Wet- en regelgeving vergunningen 

wet-/regelgeving omschrijving relevantie voor Lobith 

Natuurbeschermingswet 1998 voor werkzaamheden in of nabij Natu-

ra 2000-gebieden en/of beschermde 

natuurmonumenten die significante ef-

fecten hebben is een vergunning 

noodzakelijk 

vergunningaanvraag op grond van de 

Natuurbeschermingswet 1998  

Flora- en faunawet het is verboden beschermde plant- en 

diersoorten te verstoren, vangen, do-

den, verwonden, verontrusten of weg 

te nemen zonder ontheffing 

ontheffing aanvraag op grond van ar-

tikel 75 Flora- en faunawet 

Waterwet de Waterwet bevat een vergunning-

stelsel voor diverse watergerelateerde 

werkzaamheden 

vergunningaanvraag op grond van ar-

tikel 6.13 Waterwet en de Keur van 

het waterschap Rijn en IJssel 

Ontgrondingenwet afgraven van gronden is vergunning-

plichtig ingevolge de Ontgrondingen-

wet. Bij provinciale verordening zijn 

vrijstellingen opgenomen van de ver-

gunningplicht.  

Vergunningaanvraag op grond van ar-

tikel 3 van de Ontgrondingenwet  

Wet ruimtelijke ordening (Wro) / Al-

gemene wet bestuursrecht (Awb)/ Wet 

milieubeheer 

gecoördineerde procedure van de 

vergunningen met MER en provinciaal 

inpassingsplan 

de hoofdvergunningen worden geco-

ördineerd voorbereid en ter inzage 

gelegd met het inpassingsplan en 

MER. De procedurebepalingen van 

de Wro, Awb en Wet milieubeheer zijn 

daarbij relevant 

Crisis- en herstelwet de Crisis- en herstelwet bevat met be-

trekking tot vergunningen enkele ver-

snellingen bij beroepsprocedures 

eerder uitspraak bij beroep bij de 

Raad van State, geen pro forma be-

roep mogelijk 
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2. AANPAK  

 
2.1. Opstellen vergunningaanvragen 

 
Vergunningaanvragen 

Op basis van de reeds uitgevoerde vergunningeninventarisatie (Bos Milieuadvies, d.d. 2 
april 2014 kenmerk 14330/PMU) en genomen coördinatiebesluit (d.d. 9 juli 2014 - PS-

nummer PS2014-431) staat vast welke vergunningen gecoördineerd met het inpassingsplan 
aangevraagd worden. Hieronder zijn de vergunningaanvragen opgenomen die conform het 

coördinatiebesluit gecoördineerd worden voorbereid met het inpassingsplan: 
- Vergunning Natuurbeschermingswet 1998; 

- Ontheffing Flora- en faunawet; 
- Watervergunning; 

- Ontgrondingvergunning (provincie). 
 

Alle bovenstaande vergunningen (en ontheffing) zien op de locatie Spijk. De vergunning 
Natuurbeschermingswet 1998 en ontheffing Flora- en faunawet hebben tevens betrekking 

op de locatie Tuindorp als wordt besloten voor deze locatie een inpassingsplan op te stel-
len. In dat geval moet nog worden bepaald of de twee locaties in een vergun-

ning/ontheffingaanvraag worden aangevraagd, dan wel dat dit in mandjes (clusters) ge-
beurd.   

 
Bovengenoemde vergunningaanvragen worden door Witteveen+Bos opgesteld. Rijkswa-

terstaat (onder voorbehoud) wordt daarbij als aanvrager opgenomen. Voor het opstellen 
van deze vergunningaanvragen gaat Witteveen+Bos uit van de beschikbare (digitale) aan-

vraagformulieren voorzien van een onderbouwing. In de onderbouwing bij de vergunning-
aanvraag wordt inzicht gegeven in de voorgenomen werkzaamheden en de achterliggende 

reden van de activiteiten. Vervolgens worden de kenmerken en/of gevolgen van de activi-
teiten voor de omgeving beschreven op basis van de uitgevoerde onderzoeken (effectstu-

dies). De vergunningaanvraag wordt aangevuld met de noodzakelijke bijlagen zoals onder-
zoeksresultaten en (ontwerp)tekeningen (zie tabel in integrale uitgangspuntennotitie). 

Voordat de onderzoeken worden toegevoegd aan de vergunningaanvraag wordt door Wit-
teveen+Bos beoordeeld of de onderzoeken volledig zijn en de juiste informatie bevatten 

voor de vergunningverleners. Daartoe worden de onderzoeken gelezen en gecontroleerd of 
deze (indien van toepassing) zijn uitgevoerd conform de voorgeschreven methodiek. Het-

zelfde geldt voor de toe te voegen (ontwerp)tekeningen. 
 
Indieningsvereisten/toe te voegen documenten aan aanvraag 

In tabel 2.1 zijn per vergunning de gegevens opgenomen die worden toegevoegd aan de 

vergunningaanvraag en voor het bevoegd gezag noodzakelijk zijn voor beoordeling van de 
vergunningaanvragen. Zoals hierboven benoemd wordt gebruik gemaakt van de beschik-

bare (digitale) aanvraagformulieren. 
 
Tabel 2.1. Indieningsvereisten vergunningen 

vergunning indieningsvereisten (wettelijk en conform verorde-

ning) 

vergunning Natuurbeschermingswet 1998 - verslechteringstoets/passende beoordeling; 

- een topografische kaart toe waarop de ligging van het 

door u voorgenomen plan of project in de ruimere 

omgeving is aangegeven. Bij deze tekening moet ten 

minste aandacht gegeven worden aan de volgende 

aspecten: 
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a     bij benadering schaal 1:25.000;  

b     schaal en noordpijl aangeven op tekening; 

c     legenda; 

d     locatie activiteit arceren of duidelijk omlijnen; 

e     ligging van beschermd gebied(en); 

f     datum van productie kaart. 

- een situatietekening toe van de huidige en de toe-

komstige situatie. Besteed daarbij ten minste aan-

dacht aan de volgende aspecten:  

a     schaal 1:1.000 (zo mogelijk);  

b     schaal en noordpijl aangeven op tekening;  

c     legenda; 

d     de inrichtingsmaatregelen. 

- indien van toepassing: een akkoordverklaring van de 

grondeigenaar(s) omtrent de voorgenomen activiteit 

ontheffing Flora- en faunawet - activiteitenplan/natuurtoets (conform vereisten aan-

vraagformulier); 

- topografische kaart van het gebied waar werkzaam-

heden worden uitgevoerd; 

- kopie van legitimatiebewijs van de aanvrager; 

- uittreksel Kamer van Koophandel; 

- machtiging. 

-  

watervergunning - situatietekening, met noordpijl schaal 1:10.000; 

- berekeningen op basis van gegevens verkregen uit 

grondonderzoek conform normering TAW/ENW door 

een op dit vakgebied ter zake kundige. De bereke-

ningen tonen ten minste aan dat: 

⋅ door de activiteiten de stabiliteit van de water-

kering niet afneemt; 

⋅ door de activiteiten de waterkering niet zodanig 

waterdoorlatend wordt dat risico’s ontstaan in 

de vorm van piping en kwel; 

⋅ door eventuele bemaling tijdens de activiteiten 

geen schade wordt veroorzaakt aan de (grond-

lagen in de) waterkering en naastgelegen on-

dervelden. 

- werkplan / plan van aanpak; 

- als kabels en leidingen worden aangebracht in/nabij 

de waterkering gelden aanvullende eisen: 

⋅ berekeningen van de kabel/leiding en de effec-

ten op de waterkering conform NEN3650, 

3651-serie, NPR3659.1996 als de kabel binnen 

de waterkering wordt gelegd. 

⋅ tracétekening van de kabel- of leiding (evt. met 

kruising waterkering en aanlegmethode); 

⋅ doorsnede van kabels en leidingen ten opzichte 

van de waterkering, met vermelding van even-

tuele boogstralen (bij kruisingen) en gegevens 

van toegepaste materialen en het te transporte-

ren medium; 

⋅ plan van aanpak omschrijving aanlegmethode 
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als de kabel of leiding binnen de waterkering 

wordt gelegd. 

ontgrondingenvergunning (provincie) - kadastraal bericht object (niet ouder dan elf jaar); 

- formulier: bodemonderzoek conform NEN 5740. Uit-

gevoerd wordt (in overleg met de provincie): aanvul-

lend (water)bodemonderzoek op basis van de 

CROW210 (asfaltwegen), NEN5720 (waterbodem), 

NEN5897 (puinpaden) en NEN5740 (puntbronnen, 

eventueel aangevuld met de NEN5707) en de BRL 

SIKB 2000 – 2001 en 2003; 

- natuurtoets (onderzoek flora- en fauna waarden); 

- bureaustudie en inventariserend veldonderzoek ar-

cheologie conform KNA, goedgekeurd door provinci-

aal archeoloog (mogelijk vervolgonderzoek naar aan-

leiding van resultaten); 

- plantekening, bovenaanzicht met representatieve 

dwarsprofielen (ontgronding en herinrichting moeten 

worden aangegeven); 

- topografische kaart op A4 (schaal 1:25.000) waarop 

het te ontgronden terrein gearceerd en met een pijl-

aanduiding is aangegeven; 

- een tekening met kadastrale aanduiding van het te 

ontgronden en in te richten terrein, waarop met arce-

ring het te ontgronden terrein is aangegeven (even-

tueel met depots). Tekening moet zijn voorzien van 

een schaalaanduiding en noordpijl.   

 
Betrokkenheid vergunningverleners/bevoegde gezagen 

De bevoegde gezagen zijn reeds in meer of mindere mate betrokken bij het project. Tijdens 
het vooroverleg met de bevoegde gezagen (gepland op 2 oktober 2014) worden de voor-

genomen werkzaamheden besproken. Daarnaast vindt tijdens het vooroverleg procedurele 
afstemming plaats tussen de vergunningencoördinator van het Projectteam overnachtings-

haven Lobith, initiatiefnemer en de bevoegde gezagen (vergunningverleners). Bij dit over-
leg zijn de vergunningverleners, vergunningencoördinator van het Projectteam overnach-

tingshaven Lobith, initiatiefnemer en Witteveen+Bos aanwezig.   
 

Als de concept-vergunningaanvragen gereed zijn worden deze ter beoordeling aan het Pro-
jectteam overnachtingshaven Lobithr verzonden. Na aanpassing van de opmerkingen van 

het Projectteam overnachtingshaven Lobith worden de concept-vergunningaanvragen aan 
de vergunningverleners toegezonden. Daarbij ontvangen de vergunningverleners enkel de 

concept-aanvraag waar zij een besluit op moeten nemen. Vervolgens vindt een overleg 
plaats met de vergunningverleners waarin de opmerkingen worden besproken. Hierbij is de 

vergunningencoördinator en Witteveen+Bos aanwezig. De opmerkingen worden vervol-
gens verwerkt in de aanvragen.  

 
Tegelijk met de toezending aan de vergunningverleners worden de concept-aanvragen aan 

het Toetsteam van Projectteam overnachtingshaven Lobith verzonden. Het Toetsteam van 
Projectteam overnachtingshaven Lobithr zal over de concept-aanvragen adviseren. Dit ad-

vies wordt verwerkt in de definitieve aanvragen. 
 

De aangepaste definitieve vergunningaanvragen worden vervolgens voor akkoord naar het 
Projectteam overnachtingshaven Lobith verzonden. 
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Machtiging indienen aanvraag 

De vergunningaanvragen worden ingediend op naam van de Rijkswaterstaat (onder voor-
behoud). Het is op dit moment nog niet duidelijk of de aanvragen door Rijkswaterstaat of 

Witteveen+Bos worden ingediend. 
 

Witteveen+Bos kan de aanvragen niet indienen, zonder voorafgaande machtiging van de 
Rijkswaterstaat. Wij stellen een machtigingsformulier op en sturen die toe ter onderteke-

ning. De machtiging moet ondertekend worden door de perso(o)n(en) die hiertoe bevoegd 
is/zijn overeenkomstig de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, dan wel via een man-

daatregeling.  
 

Voordat de aanvraag werkelijk wordt ingediend, wordt deze voor akkoord aan het Project-
team overnachtingshaven Lobith en RWS toegezonden. Pas na ontvangst van het schrifte-

lijk akkoord van de opdrachtgever wordt de aanvraag ingediend. Wij gaan ervan uit dat uw 
akkoord wordt gedragen door de perso(o)n(en) die hiertoe overeenkomstig de inschrijving 

bij de Kamer van Koophandel dan wel mandaatregeling bevoegd is/zijn. 
 
Vergunningenmanagement 

Het verkrijgen van een vergunning stopt niet na het indienen van de aanvraag. Na indie-

ning wordt de voortgang van de procedure bijgehouden. Hierover wordt tweewekelijks met 
de vergunningencoördinator van het Projectteam overnachtingshaven Lobith (Annemijn 

Kramer - van Kraaij) gecommuniceerd (telefoon en e-mail).  
 

2.2. Planning van deelstudie vergunningen 

 

Zie overall planning voor data. In tabel 2.2 zijn de stappen met betrekking tot het opstellen, 
indienen en behandelen van vergunningaanvragen opgenomen met een doorlooptijd in 

weken. 
 
Tabel 2.2. Stappen vergunningaanvragen 

stappen vergunningen (gericht op vergunningaan-

vragen) 

doorlooptijd/planning 

1. Opstellen concept-vergunningaanvragen 2 weken 

2. Toesturen en afstemmen concept-

vergunningaanvragen Projectteam overnachtingsha-

ven Lobith 

1 week 

3.  Aanpassen concept naar eindconcept vergunning-

aanvragen 

1 week 

4.  Toesturen eindconcept-vergunningaanvragen aan BG 
en Toetsteam 

1 dag 

5. Toetsing Toetsteam  4 weken 

6.  Toetsing BG 3 weken (parallel aan toetsing toetsteam, zie 4) 

7.  Bespreken eindconcept-aanvragen met BG 1 week  (aansluitend op toetsing door BG) 

8.  Verwerken opmerkingen Toetsteam en BG en opstel-

len definitieve aanvragen 

1 week 

9.  Akkoord initiatiefnemer (RWS) op vergunningaanvra-

gen 

2 weken 

10. Indienen vergunningaanvragen 1 dag 

11 Opstellen concept-ontwerp-besluiten BG 6 weken 

12. Toesturen  concept-ontwerp-besluiten aan Project-

team overnachtingshaven Lobith 

2 dagen 

13. Toetsing concept-ontwerp-besluiten door Projectteam 

overnchtingshaven Lobith en Witteveen+Bos 

2 weken 
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14. Eventueel bespreken inconsistenties en verwerken 

opmerkingen concept-ontwerpbesluiten in ontwerp-

besluiten 

2 weken 

15. Toezenden ontwerp-besluiten provincie  2 dagen 

16. publicatie ontwerp-PIP en ontwerp-vergunningen 2 weken 

17. Ter inzage legging (mogelijkheid zienswijzen) 6 weken 

18. Behandelen zienswijzen, opstellen definitieve beslui-

ten 

10 weken 

19. Definitieve besluiten toezenden aan provincie 2 dagen 

20. Publicatie PIP en vergunningen 2 weken 

21. Ter inzage legging (mogelijkheid beroep Raad van 

State) 

6 weken 

22. Beroepsprocedure Raad van State 6 maanden 

 
2.3. Aannames en uitgangspunten 

 
- projectteam overnachtingshaven Lobith levert uiterlijk 1 week voor de start van het op-

stellen van de conceptaanvraag de onderbouwing van de ADC-criteria aan ten behoe-
ve van de vergunningaanvraag Natuurbeschermingswet 1998; 

- vergunningaanvragen bestaan uit een ingevuld (digitaal) aanvraagformulier, toelichting 
op het project en wettelijke indieningsvereisten (tekeningen, berekeningen, onder-

zoeksresultaten (zie ook tabel in integrale uitgangspuntennotitie));  
- de concept-aanvragen worden één keer met de bevoegde gezagen (inclusief opdracht-

gever) besproken, en voor advies voorgelegd aan het Toetsteam van het Projectteam 
overnachtingshaven Lobith en vervolgens worden de opmerkingen verwerkt in de aan-

vragen, de aanvragen definitief gemaakt en na akkoord van Projectteam overnach-
tingshaven Lobith en RWSingediend; 

- de concept-aanvragen hebben betrekking op de locatie Spijk, aangezien voor deze lo-
catie zeker is dat een inpassingsplan opgesteld wordt en een gecoördnieerde procedu-

re wordt doorlopen. Als voor Tuindorp een inpassingsplan opgesteld wordt, worden de 
natuurvergunning (ontheffing Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet 1998) ge-

coördineerd voorbereid op basis van het genomen coördinatiebesluit. In een later sta-
dium moet dan worden besloten of er één aanvraag voor Spijk en Tuindorp wordt inge-

diend, dan wel dat gebruik wordt gemaakt van mandjes (clusters). Als voor Tuindorp 
geen inpassingsplan wordt opgesteld, worden de vergunningaanvragen niet gecoördi-

neerd voorbereid, en worden alle vergunningaanvragen opgesteld door de aannemer;   
- vergunningaanvragen worden ingediend op naam van Rijkswaterstaat (onder voorbe-

houd); 
- eventueel verzorgt RWS een machtiging om de vergunningaanvragen namens RWSin 

te dienen bij de bevoegde gezagen; 
- BG sturen de concept ontwerp-besluiten toe. Deze worden door Projectteam overnach-

tingshaven Lobith en Witteveen+Bos beoordeeld. Bij inconsistentie tussen voorschriften 
wordt een overleg gepland met de betreffende bevoegde gezagen en wordt bepaald 

hoe de inconsistentie wordt voorkomen; 
- coördinatiebesluit Overnachtingshaven Lobith d.d. 9 juli 2014 - PS-nummer PS2014-

431 is van toepassing; 
- vergunningeninventarisatie Bos Milieuadvies, d.d. 2 april 2014 kenmerk 14330/PMU; 

- waterschap is bevoegd gezag voor de watervergunning. 


