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Beschikking
Ontgrondingenwet
Onderwerp
Op 22 december 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 8 van de
Ontgrondingenwet. De aanvraag betreft het uitvoeren van ontgrondingswerkzaamheden voor de
uitbreiding/wijziging van de gemeentehaven Hardinxveld-Giessendam. De ontgronding vindt plaats op de
locatie nabij de Havenstraat en Blikstraat te Hardinxveld-Giessendam.

Besluit
Wij besluiten:
I.

de aangevraagde vergunning te verlenen aan gemeente Hardinxveld-Giessendam voor de
uitbreiding/wijziging van de gemeentehaven nabij de Havenstraat en Blikstraat, gemeente
Hardinxveld-Giessendam;

IL

de voorschriften 1 tot en met 18 te verbinden aan deze vergunning;

III.

de aanvraag van 22 december 2017 onderdeel te laten zijn van deze vergunning;

IV.

dat deze vergunning geldig is tot en met 31 december 2019.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen.

ing. L. Hoiman
Hoofd Toeising & Vergunningverlening Milieu
van de Omgevingsdienst Haaglanden

Rechtsmiddelen
Voor de mogelijkheid rechtsmiddelen aan te wenden tegen deze beschikking wijzen wij op de
desbetreffende tekst in het begeleidende schrijven.
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Voorschriften
1.

De ontgronding dient plaats te vinden binnen de grenzen van de percelen kadastraal bekend
Hardinxveld-Giessendam, sectie C, nummers: 5217, 5218, 5219, 5221 en 5222.

2.

De ontgronding en inrichting van de uitbreiding van het projectgebied dienen te geschieden
overeenkomstig de bij de vergunningaanvraag ingediende tekeningen.

3.

De ontgrondingsvergunning en de bij de aanvraag behorende tekeningen dienen op het werk ter inzage
aanwezig te zijn.

4.

De maximaal toegestane ontgravingsdiepte is 7,00 meter minus maaiveld (= NAP - 4,00 m).

5.

De maximaal toegestane ontgravingsdiepte voor de dokken is 8,00 meter minus maaiveld (= NAP - 5,00
m).

6.

De vergunninghouder dient uiteriijk 1 maand voordat met de ontgronding wordt begonnen een schriftelijk
werkplan ter instemming voor te leggen aan het bureauhoofd van de afdeling Toezicht en Handhaving
van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Postbus 550, 3300 AN Dordrecht, telefoon 078-7708585
(hierna: bureauhoofd). In het werkplan dient onder meer te zijn opgenomen:
• De uitvoeringsmethode en de volgorde waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd, het
uitvoeringsontwerp van de te realiseren ontgronding;
• Planningsoverzicht van de werkzaamheden (inclusief startdatum en einddatum; naam en adres,
telefoonnummer en e-mailadres van degene(n) die door of vanwege de vergunninghouder is (zijn)
aangewezen als contactpersoon);
• Beschrijving van de bestemming en de afvoerwijze van de (verontreinigde) baggerspecie;
• De monitoring van het te verwijderen bodemmatenaal (in in-situ kuubs (m^)) wordt uitgevoerd;
• Omschrijving van de wijze waarop met calamiteiten wordt omgegaan.

7.

De vergunninghouder dient tenminste 1 maand voordat met de ontgronding wordt begonnen een
schriftelijk veiligheidsplan ter instemming voor te leggen aan het bureauhoofd.

8.

De vergunninghouder zorgt ervoor dat de ontgronding wordt afgestemd met de beheerder(s) van binnen
het projectgebied gelegen kabels en leidingen.

9. Zowel de aanvang als de beeindiging van de ontgronding moet ten minste twee weken van tevoren
schriftelijk worden gemeld aan het bureauhoofd.
10. De vergunninghouder zorgt ervoor dat de vrijgekomen en af te voeren hoeveelheid grond wordt gemeten
in m^. De afgevoerde hoeveelheden en de afvoerbestemmingen dienen te worden geregistreerd. Binnen
twee weken na beeindiging van de ontgraving dienen de meetgegevens aan het bureauhoofd te worden
toegezonden.
11. De ontgrondingslocatie dient door middel van hekwerken met een minimale hoogte van 2,5 m van de
naaste omgeving te worden afgescheiden. Bewoners en of bezoekers van de locatie dienen door middel
van waarschuwingsborden met daarop de tekst 'pas op levensgevaarlijk terrein' te worden
gewaarschuwd voor mogelijke risico's.
12. Indien tijdens de ontgronding sporen van vroegere bewoning of materialen die van oudheidkundig
belang kunnen zijn, worden aangetroffen, dient de vergunninghouder dit direct te melden aan
Gedeputeerde Staten (hierna: GS) door contact op te nemen met provinciaal adviseur archeologie
(archeoloqie@pzh.nl). Zijn aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd. Afhankelijk van het
aangetroffene kunnen de werkzaamheden tijdelijk worden stilgelegd tot de oudheidkundige waarden in
voldoende mate ex-situ zijn veilig gesteld.
13. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden een niet voorziene bodemverontreiniging wordt
aangetroffen, dient vergunninghouder dit direct te melden aan het bureauhoofd.
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14. Indien tijdens het ontgronden niet gesprongen explosieven worden aangetroffen, dient de
vergunninghouder de ontgronding terstond te (laten) stoppen en de vondst onmiddellijk te melden bij de
politie.
15. Indien zich tijdens de ontgronding een calamiteit voordoet, moet de vergunninghouder onmiddellijk het
bureauhoofd hierover inlichten. Zijn aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
16. De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid is gemachtigd door GS namens GS op te
treden in de gevallen waarin in de vergunningsvoorschriften het recht is voorbehouden aanwijzingen te
geven voor de uitvoering van het werk. Die aanwijzingen dienen stipt te worden opgevolgd.
17. De vergunninghouder zorgt ervoor dat binnen een maand nadat de ontgronding is afgerond al het
materieel dat direct verband houdt met de ontgronding is afgevoerd van de ontgrondingslocatie.
18. Uiteriijk een maand na beeindiging van de werkzaamheden moeten aan het bureauhoofd ter beoordeling
worden overgelegd, lengte- en dwarsprofielen (inclusief maatvoering) en overzichtstekeningen waarin de
gerealiseerde ontgronding is uitgezet in het oorspronkelijke ontwerp.
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OVERWEGINGEN
Aanleiding
Op 22 december 2017 hebben wij een aanvraag om vergunning ontvangen als bedoeld in artikel 8 van de
Ontgrondingenwet. De aanvraag betreft het uitvoeren van werkzaamheden voor de reconstructie van de
gemeentehaven. De ontgronding vindt plaats nabij de Havenstraat en Blikstraat te Hardinxveld-Giessendam.
Bij de aanvraag zijn de volgende stukken gevoegd:
Het aanvraagformulier, d.d. 22 december 2017;
Machtiging aanvragen vergunning, gemeente Hardinxveld-Giessendam, d.d. 13 September 2017;
Besluit vormvrije m.e.r-beoordeling, Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, d.d.13 december 2017;
Brief instemming ontgronding eigenaar, gemeente Hardinxveld-Giessendam, d.d. 13 September
2017;
Uittreksel kadastrale kaart, sectie C en uittreksels kadaster, Kadaster Nederland, d.d. 18 en 22
december 2017;
Omgevingsvergunning, 02017/153 gemeente Hardinxveld-Giessendam, d.d. 8 december 2017;
Nota inspraak- en overlegreacties bestemmingsplan "Langs de Merwede - Gemeentehaven",
gemeente Hardinxveld-Giessendam, d.d. 31 maart 2017;
Vast te stellen bestemmingsplan "Langs de Merwede - Gemeentehaven", gemeente HardinxveldGiessendam, d.d. 26 juni 2017;
Definitief ontwerp, Reconstructie haven Hardinxveld, MH Poly bv, 28 juni 2017;
Inrichtingsplan, Movares, d.d. 22 december 2017;
Archeologisch bureauonderzoek. Transect, d.d. 6 September 2016;
Besluit Watervergunning, Rijkswaterstaat West-Nederland Zuid, d.d. 7 december 2017;
Adviesnota Geohydrologische effecten, herinrichting havengebied Hardinxveld, Movares, d.d. 13
September 2017;
Notitie quickscan beschermde soorten Gemeentehaven te Boven-Hardinxveld, Bureau Waardenburg
bv, d.d. 31 oktober 2017;
Bijiage 8. Planologie, Movares, d.d. 22 december 2017;
Bijiage 10. Ontgrondingsplan, Movares, d.d. 22 december 2017;
Bijiage 17. Instemming omwonenden, Movares, d.d. 22 december 2017;
Verkennend bodemonderzoek Havenstraat 9, deelgebied 1 en 2, Adromi groep, d.d. 15 december
2016;
Verkennend bodemonderzoek Havenstraat 8-10, deelgebied 2, Adromi groep, d.d. 16 december
2016;
Milieukundig Waterbodemonderzoek terplaatse van de haven van Boven-Hardinxveld, Van der Helm
Milieubeheer BV, d.d. 8 juni 2017;
Vooronderzoek Conventionele Explosieven Haven Boven-Hardinxveld, Saricon, d.d. 28 oktober 2016;
Resultaten geotechnisch onderzoek, Herinrichting havengebied nabij de Havenstraat te Hardinxveld,
Inpijn-Blokpoel, d.d. 10 maart 2017;
Onderzoek Situatie kabels en leidingen, tekening D83-RTO-AU-1504453, Movares, d.d. 7 augustus
2015;
Brief inspraak voorontwerp bestemmingsplan, gemeente Hardinxveld-Giessendam, d.d. 21 april
2017;
Diverse mails betreffende indienen aanvraag, Movares, d.d. 22 december 2017.
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Procedure
De uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en
afdeling 13.2 van de Wet milieubeheer zijn toegepast op deze beschikking.
De volgende bestuursorganen en organisaties zijn in de gelegenheid gesteld te reageren op de aanvraag
en/of de ontwerpbeschikking:
- Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam;
-Waterschap Rivierenland;
- Provincie Zuid-Holland, Bureau Cultuur & Vrije Tijd;
- Provincie Zuid-Holland, Afdeling Ruimte Wonen en Bodem;
- Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid;
- Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;
- Rijkswaterstaat, West-Nederland Zuid.
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 10, tweede lid, van de Ontgrondingenwet hebben wij het college
van burgemeester en wethouders van gemeente Hardinxveld-Giessendam bij mail van 15 januari 2018,
kenmerk ODH-2018-00002907 verzocht ons college aan te geven of de ontgronding in overeenstemming is
met het geldende bestemmingsplan, een ter inzage gelegd ontwerp voor een herziening van het
bestemmingsplan, of een geldend voorbereidingsbesluit ter zake, en, zo dit niet het geval is, of het
gemeentebestuur bereid is aan de ontgronding planologisch medewerking te verlenen. Uit informatie van de
gemeente Hardinxveld-Giessendam blijkt dat het vigerende bestemmingsplan "Langs de Menwede havengebied Boven-Hardinxveld" op 28 September 2017 door de gemeenteraad is vastgesteld.
Zienswijzen
De ontwerpbeschikking heeft ter inzage gelegen van 16 maart 2018 tot en met 26 april 2018.
Naar aanleiding hiervan zijn geen zienswijzen ingebracht:

Vormvije m.e.r.-beoordeling
Bij besluit van 13 december 2017, kenmerk D-17-1800219/JAL komt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
tot de conclusie dat door de gemeente Hardinxveld niet alsnog een MER dient te worden opgesteld alvorens
een aanvraag om een vergunning op grond van de Ontgrondingenwet kan worden ingediend voor het
uitbreiden/wijzigen van de gemeentehaven. Er blijkt geen sprake te zijn van belangrijke nadelige gevolgen
voor het milieu zoals omschreven in artikel 17.7 van de Wet milieubeheer.

Projectbeschrijving
De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft het voornemen om de gemeentehaven uit te breiden en te
wijzigen. De herinrichting van de gemeentehaven houdt voor wat betreft de ontgronding in:
verdiepen van een deel van de havenbodem terplaatse van de nieuwe damwandconstructie;
verdiepen van een deel van de haven ten behoeve van de plaatsing van een bouwdok;
gedeeltelijke ontgraving van het haventerrein.
De ontgronding betreft derhalve een gedeeltelijke verdieping van de gemeentehaven, deels naar een diepte
van NAP - 4,00 m en deels naar een diepte van NAP - 5,00 m. Het ontgraven deel van NAP - 4,00 m wordt
opgevuld met een bodembeschermingslaag met een dikte van circa 0,50 m. In totaal wordt er volgens het
plan 23.029 m^ ontgraven waarvan 22.289 m^ waterbodem en 8.032 m^ landbodem.
De oevers worden grotendeels voorzien van een verticale damwandconstructie. De strekdam wordt verlengd
en bestaat eveneens uit een verticale damwandconstructie.
De duur van de werkzaamheden wordt geschat op 18 maanden.
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Toetsingskader en grondslagbeschikking
De Ontgrondingenwet heeft betrekking op het verrichten van handelingen, waardoor de hoogteligging van
een terrein wordt verlaagd. Met deze handelingen worden sommige belangen rechtstreeks gediend, doch
kunnen ook belangen worden geschaad. Afweging van de bij de ontgronding betrokken belangen vindt
plaats in de vergunningenprocedure in het kader van de Ontgrondingenwet, de Ontgrondingenverordening
Zuid-Holland 1998 en de Beleidsnota Ontgrondingen Provincie Zuid-Holland.

Ontgrondingenverordening Zuid-Holland 2014
Volgens artikel 5, eerste lid, onder j, van de Ontgrondingenverordening Zuid-Holland 2014 geldt voor
ontgrondingen ten behoeve van het aanleggen, onderhouden, verhogen, verzwaren van waterstaatswerken
waarbij de diepte van de ontgronding niet meer dan 3,00 m beneden het maaiveld bedraagt een vrijstelling
van de vergunningsplicht. De maximale ontgravingsdiepte is tot 8,0 m minus maaiveld. De aangevraagde
ontgronding is derhalve niet vrijgesteld van de vergunningsplicht.

Beleidsnota Ontgrondingen Provincie Zuid-Holland
De voorgenomen (functionele) ontgronding is niet in strijd met de uitgangspunten van de Beleidsnota
Ontgrondingen Provincie Zuid-Holland die door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 25 oktober 2010
is vastgesteld.

Visie ruimte en mobiliteit
in de mail van 14 februari 2018 meldt mevrouw Tjauw Foe van de Afdeling Ruimte Wonen en Bodem van de
provincie Zuid-Holland dat het provinciale ruimtelijke beleid is vastgelegd in de provinciale Visie Ruimte en
Mobiliteit (hierna: VRM) en de Verordening ruimte 2014. Zij vormen in deze het beoordelingskader.
Ingevolge de kaart van de VRM heeft het projectgebied de aanduiding 'Bedrijventerrein'. De aanvraag voor
onderhavige ontgronding is daarmee in overeenstemming zodat de provincie Zuid-Holland uit ruimtelijk
oogpunt geen bezwaar heeft tegen de verlening van de ontgrondingenvergunning.

Bestemmingsplan
De ontgronding en herinrlchtingswerkzaamheden stemmen overeen met het vigerende bestemmingsplan
"Langs de Merwede - havengebied Boven-Hardinxveld", (vastgesteld: 281 September 2017).
Bij besluit van 8 december 2017, kenmerk O 2017/153, hebben Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardinxveld-Giessendam gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de
omgevingsvergunning verleend voor de geplande werkzaamheden.

Eigendomssituatie
Op grond van artikel 3, tweede lid, van de Ontgrondingenwet moet een afweging plaatsvinden van de bij de
ontgronding betrokken belangen. Tot die belangen behoren de eigendoms- en pachtrechten van de percelen
waarop de ontgrondingsvergunning betrekking heeft. De gemeente Hardinxveld-Giessendam is eigenaar
van de te ontgronden percelen.

Werkplan
De start van de ontgronding staat gepland voor medio 2018. De duur van de ontgronding wordt geschat op
18 maanden. De wijze van ontgronden is nog niet bekend.
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In de vergunning zijn voorschriften opgenomen waarin onder meer is aangegeven dat de
vergunninghoudster voor de aanvang van de ontgronding ter goedkeuring een werkplan dient te overleggen.
Hiertoe is een voorschrift aan de vergunning verbonden.

Wet natuurbescherming - soortenbescherming
De Notitie quickscan beschermde soorten Gemeentehaven te Boven-Hardinxveld (hierna: quickscan) van 31
oktober 2016 is gebaseerd op literatuuronderzoek en een veldonderzoek op 20 oktober 2016. Hieruit blijkt
dat de rivierrombout in de directe omgeving van het plangebied is vastgesteld en wordt het aannemelijk
geacht dat de soort tevens in het plangebied voorkomt. In de paragraaf Effecten van de ingreep en te treffen
maatregelen wordt geconcludeerd 'Door de herinrichting van het plangebied, kan het ongeschikt worden
voor de rivierrombout Aangezien in de omgeving voldoende leefgebied is, is de instandhouding van deze
libelsoort niet in geding.' Het behoud van functionaliteit van het plangebied heft de ontheffingsplicht niet op.
Indien door de uitvoering van de werkzaamheden leefgebied van de rivierrombout verloren gaat, zullen
hierdoor verbodsbepalingen overtreden worden waarvoor ontheffing voor deze soort noodzakelijk is. De
rivierrombout is een van nature in Nederland in het wild levende soort genoemd in bijiage IV, onderdeel a
van de Habltatrlchtiijn en de soort wordt tevens genoemd in bijiage 11 van het Verdrag van Bern. Wij zijn dan
ook van mening dat uitvoering van de werkzaamheden op dit moment niet mogelijk is zonder ontheffing. De
andere mogelijkheid is het uitvoeren van een nader onderzoek waarmee mogelijk de soort kan worden
uitgesloten. Daarmee zou uiteraard een ontheffing niet meer nodig zijn.
Binnen het plangebied worden overige beschermde soorten uitgesloten ofer is vastgesteld dat er geen
essentiele functles verloren gaan. Dit is overeenkomstig met de te verwachten soorten en de eigenschappen
van het plangebied. Hierbij is ook rekening gehouden met de overgang van de Flora- en faunawet naar de
Wet natuurbescherming (hierna: Wnb). Voor alle soorten- beschermd en onbeschermd- geldt de zorgplicht
ex artikel 1:11 van de Wnb. Op grond hiervan dient zoveel als redelijkenwijs mogelijk is schade aan deze
soorten te worden voorkomen. Bij vissen wordt echter vermeld dat er tijdens de werkzaamheden
(bijvoorbeeld heiwerkzaamheden) exemplaren mogelijk verwond of gedood worden, waarbij geconcludeerd
wordt dat er in de omgeving voldoende leefgebied is en de instandhouding van vissen hierdoor niet in geding
komt. Het is niet mogelijk ontheffing te verlenen voor soorten die niet beschermd zijn onder de Wnb, anders
dan via de zorgplicht. Er dienen dan ook maatregelen te worden getroffen om doden en verwonden te
voorkomen. Het is raadzaam deze maatregelen op te nemen in een ecologisch werkprotocol en een
deskundige op het gebied van vissen hierbij te betrekken.

Archeologie
Op basis van het Verdrag van Valletta zijn de Europese lidstaten ertoe verplicht om archeologische
belangen in een vroegtijdig stadium te betrekken bij de besluitvorming. Vertaling van het verdrag in
Nederiandse wetgeving heeft geleid tot de Wet op de archeologische monumentenzorg (1 September 2007).
Archeologische waarden dienen door diegene die de bodem verstoort onderzocht te worden.
Synthegra heeft in opdracht van RPS advies- en ingenieursbureau BV een archeologisch bureauonderzoek
uitgevoerd (projectnummer SI60015, d.d. 29 februari 2016).
In de mail van 22 januari 2018 van de heer Proos van Advisering Archeologie Zuid-Holland wordt gemeld dat
het uitvoeren van de gravende werkzaamheden ten behoeve van de herinrichting van de haven van
Hardinxveld-Giessendam geen archeologische risico's kent. Geadviseerd wordt dat van verder
archeologisch onderzoek kan worden afgezien.
In de vergunning is wel een voorschrift opgenomen hoe te handelen in geval van eventuele historisch,
oudheidkundig of wetenschappelijk belangrijke bodemvondsten.
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Provinciale milieuverordening Zuid-Holland (hierna: PMV)
Op grond van artikel 1.2 van de Wm heeft de provincie Zuid-Holland haar PMV regels opgenomen ter
bescherming van de kwaliteit van het grondwater met het oog op de waterwinning in de bij die verordening
aangewezen gebieden. Milieubeschermingsgebieden voor grondwater bestaan uit de zones waterwingebied,
grondwaterbeschermingsgebied en boringsvrije zone.
Er gelden voor het projectgebied geen eisen in het kader van de PMV.

Watertoets/Geohydrologische effecten
Op 15 januari 2018 is een verzoek om advies ingediend bij Waterschap Rivierenland. Het Waterschap
Rivierenland heeft op 13 februari 2018 per e-mail laten weten dat zij in deze geen bevoegd gezag is. De
werkzaamheden vinden niet plaats binnen de grenzen van de door het waterschap te beschermen
waterkering en bijbehorende beschermingszones. Deze zienswijze van het Waterschap Rivierenland is per
mail van 4 december 2017 ook kenbaar gemaakt aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam.

Waterstaatkundige effecten
Bij besluit van 7 december 2017, kenmerk RWS-2017/47421 I, heeft Rijkswaterstaat West Nederland-Zuid
aan de gemeente Hardinxveld-Giessendam, gelet op de Waterwet en het Waterbesluit, vergunning verleend
voor de geplande werkzaamheden.

Kabels en leidingen
Uit onderzoek van Movares (tekening RM03103, d.d. 07-08-215) blijkt dat er geen kabels en leidingen
aanwezig zijn in het plangebied. Mogelijk is voornoemde informatie verouderd. Hiertoe is een voorschrift aan
de vergunning verbonden.

Niet gesprongen explosieven
In opdracht van de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft Saricon een vooronderzoek (kenmerk 16S124VO-02, d.d. 28 oktober 2016) conventionele explosieven (hierna: CE) uitgevoerd ter plaatse van de haven
Boven-Hardinxveld. Conclusie: Op basis van de beoordeling van alle op het moment van opstellen van het
rapport beschikbare bronnenmateriaal is geconcludeerd dat er onvoldoende indicaties zijn om te spreken
van de mogelijk aanwezigheid van CE binnen het onderzoeksgebied. Het gehele onderzoeksgebied is
derhalve onverdacht op de aanwezigheid van CE.

Externe Veiligheid
Externe veiligheid is een belang dat wordt beschermd door de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke
ordening. Ten aanzien van de veiligheid tijdens de ontgronding wordt opgemerkt dat er in deze
(voorbereidingsfase) nog geen veiligheidsplan is opgesteld. In de vergunning zijn voorschriften opgenomen
waarin onder meer is aangegeven dat de vergunninghoudster voor de aanvang van de ontgronding ter
goedkeuring een veiligheidsplan dient te overleggen. Hiertoe is een voorschrift aan de vergunning
verbonden.

Handhaving
Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland is Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid bevoegd gezag ten
aanzien van de handhaving en het toezicht in het kader van de Ontgrondingenwet.
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Aandachtspunten
Wij zijn bevoegd de vergunning in te trekken wanneer de daaraan verbonden voorschriften niet zijn, of
worden nageleefd, dan wel wanneer de behartiging van de door de Ontgrondingenwet beschermde
belangen dat nodig maken en andere maatregelen daarvoor geen opiossing bieden.

Samenhangende besluiten
Er kunnen nog andere bepalingen van kracht zijn, waaronder de Wet Natuurbescherming in verband met de
rivierrombout, op grond waarvan vergunningen, toestemmingen, ontheffingen of meldingen benodigd zijn
om de gevraagde activiteit te kunnen uitvoeren.

Conclusie
Gelet op artikel 10, vijfde lid, van de Ontgrondingenwet, overwegende:
A. dat de voorgenomen ontgronding niet strijdig is met het vigerende- en toekomstige
bestemmingsplan;
B. dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam bij brief van 31 januari 2018 heeft aangegeven dat de
ontgronding past binnen het vigerende bestemmingsplan;
C. dat de voorgenomen ontgronding niet strijdig is met rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid, zie
verder de beschouwingen ten aanzien van de aanvraag;
D. dat er geen waterstaatkundige, veiligheidskundige, natuurwetenschappelijke, archeologische of
landschappelijke bezwaren bestaan;
E. dat gelet op het belang van de ontgronding ten behoeve van de herinrichting van de
gemeentehaven,
zijn wij van oordeel dat bij afweging van de bij de ontgronding betrokken belangen geen zwaarwegende
redenen zijn op grond waarvan de ontgrondingsvergunning en de daaraan te verbinden voorschriften zou
moeten worden geweigerd.
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