Toelichting bijlagen vergunningaanvraag / melding ontgrondingen
A
B

C

Tekening met locatie aanduiding van de ontgronding op een topografische ondergrond
(schaal 1:25.000).
Tekening met kadastrale aanduiding van het te ontgronden terrein en de daaraan
grenzende percelen, waarop met duidelijke markering het te ontgronden perceel/de
percelen zijn aangegeven. Met verschillende arceringen of duidelijk te onderscheiden
kleuren moet aangegeven worden:
• het te ontgronden gebied vanaf de insteek;
• het opnieuw in te richten gebied;
• of het in verband met de ontgronding eventueel aan te passen gebied.

Tekening van het te ontgronden terrein, met gegevens van een actuele hoogtemeting.

Op de tekening de hoogtepunten aan geven t.o.v. NAP, gemeten in een raster van maximaal
50 x 50 meter (vierkantennet), dan wel gebruik maken van de Algemene Hoogtecijfers
Nederland (AHN).

Rondom het te ontgronden terrein moet een strook ter breedte van minimaal 30 meter bij
de hoogtemeting worden betrokken.

Met verschillende arceringen of duidelijk te onderscheiden kleuren moet aangegeven
worden:
• het te ontgronden gebied vanaf de insteek;
• het opnieuw in te richten gebied;
• of het in verband met de ontgronding eventueel aan te passen gebied.

D
E

F
G
H

Tekening van de ontgronding waarop door middel van dwarsprofielen de insteeklijnen, de
taludhellingen en de bodemdiepten van de ontgronding ten opzichte van NAP zijn
aangegeven.
Inrichtingstekening waarop de herinrichting van het te ontgronden terrein met de
omgeving is aangegeven met de nieuwe hoogtes van het maaiveld ten opzichte van NAP, al
dan niet met een inrichtingsplan (oa bij specifieke projecten en natuurprojecten). Met
verschillende arceringen of duidelijk te onderscheiden kleuren moet aangegeven worden:
• het te ontgronden gebied vanaf de insteek;
• het opnieuw in te richten gebied;
• of het in verband met de ontgronding eventueel aan te passen gebied.
Machtigingsformulier als u namens de grondeigenaar/initiatiefnemer de aanvraag indient.
Zie website voor formulier.
Lijst van kadastrale percelen met eigenaren (bij meer dan 10 secties). Zie website voor
formulier.
Een werkplan. Het werkplan gaat, naar gelang de omvang van de ontgronding, in op:
• beschrijving van de bestaande situatie;
• reden van de ontgronding;
• gevolgen voor het milieu (met name natuur en landschap);
• gevolgen voor (geo)hydrologie;
• wijze waarop de ontgronding wordt uitgevoerd;
• fasering van de uitvoering;
• (eind-)bestemming na ontgronding;
• inrichtingsmaatregelen;
• toekomstig beheer van het ontgronde terrein met omgeving;
• de (tijdelijke) aanpassing van de infrastructuur (wegen, waterlopen, kabels, leidingen
e.d.);
• de situering en inrichting van het werkterrein met parkeerplaatsen, aanlegsteigers,
loodsen;
• aanvang en duur van de ontgronding, de werkdagen en werktijden;

• de situering en beheer van het zanddepot;
• de logistieke aspecten van de afvoer van de gewonnen oppervlaktedelfstoffen;
• de veiligheids- c.q. beveiligingsmaatregelen;
• de informatie naar c.q. communicatie met de bewoners in de omgeving van de
ontgronding.

J

Indien het te ontgronden gebied valt in een gebied met een hoge of middelhoge indicatieve
archeologische waarde: een archeologisch onderzoeksrapport volgens de Kwaliteitsnorm
Nederlandse Archeologie waarin de resultaten van het onderzoek naar de omvang, aard en
kwaliteit van de aanwezige archeologische waarden zijn opgenomen.
Met behulp van de provinciale archeologische waardenkaart kunt u de indicatie voor uw
ontgrondingspercelen nagaan. Selecteer op de Kaartbank.Brabant.nl de subgroep /
Rijksinformatie Erfgoed; en vervolgens de kaartlaag Indicatieve Kaart Archeologische
Waarden – IKAW. De donkerbruine gebieden vallen onder de hoge of middelhoge indicatieve
archeologische waarde.

K

In het geval van een ontgronding is gericht op een landbouwkundige-/cultuurtechnische
verbetering, dient er overeenkomstig de beleidsnota “Bodem in Zicht”, een landbouwkundig
onderzoeksrapport ingediend te worden dat bestaat uit:

1) een waterhuishoudkundig onderzoek waarin opgenomen:
actuele grondwaterstanden en de daaraan gerelateerde grondwatertrap op het
perceel zelf;
gegevens over het oppervlaktewaterstelsel voor en na ontgronding
(situatieschets, waterpeilen/stuwpeilen), inclusief eventuele drainageaanleg;
en indien er sprake is van een ontgronding ter voorkoming van verdroging, een
indicatie van de grondwaterstand over de afgelopen 10 jaar op basis van
langjarige metingen op relevante TNO-meetbuizen in de omgeving;
2) een bodemkundig onderzoek waarbij oa de bouwvoordikte wordt bepaald in een
raster van 50 x 50 meter (vierkantennet);
3) bedrijfseconomisch onderzoek naar de gevolgen van de ontgronding;
4) eventuele alternatieve mogelijkheden op omgevings- en perceel niveau, waarmee
eenzelfde effect als van de ontgronding bereikt kan worden (N.B. hiervoor dient
eerst de waterbeheerder om advies gevraagd te worden).

L

Indien de ontgrondingsdiepte meer dan 8 meter beneden het maaiveld ligt én de te winnen
hoeveelheid oppervlaktedelfstoffen meer dan 25.000 m³ bedraagt:
•
•

een hydrologische onderzoek;
een stabiliteitsonderzoek.

M Een Mer-beoordelingsbesluit óf een milieueffectrapportage (indien vereist), dan wel
afschriften van de correspondentie met betrekking hieromtrent.
•

•

N

een Mer-beoordeling als de ontgronding een oppervlakte heeft tussen de 12,5 en
25 ha;
een Mer-rapportage als de ontgronding een oppervlakte heeft groter dan 25 ha.

Hydrologische onderbouwing

