
 

 

 

Beste heer, mevrouw, 

 

Op 15 september jl. organiseerden we samen met ARK Natuurontwikkeling voor de tweede keer 

een bijeenkomst voor omwonenden over ons plan voor de herinrichting van de Ooijse Graaf. 

Tijdens de bijeenkomst hebben we uitleg gegeven over het plan en was er de mogelijkheid om 

uw input te geven. Via deze brief praten wij u graag bij over de stand van zaken van het plan en 

wat er de komende tijd staat te gebeuren.  

 

Nogmaals het plan in het kort  

De Ooijse Graaf is een gebied dat steeds droger wordt. Daarvan hebben planten en dieren 

steeds meer last. De wens is om aansluitend op het huidige natuurgebied van ARK een groot 

oppervlak aan akkerbouwgrond om te vormen naar natuur. Deze natuur gaat bestaan uit 

rietmoeras en open water. Zo ontstaat er een robuuster natuurgebied. Met dit plan wordt 33 

hectare landbouwgrond omgevormd naar natuur. Bovendien wordt deze natuur beter beleefbaar 

door de aanleg van wandelroutes, struinzone en een vogelkijkhut. De tijdelijke winning van zand 

is de drager van deze ontwikkeling. 

 

Aanvulling MER en concept bestemmingsplan  

Voor de aanleg van het nieuwe natuurgebied is onderzoek gedaan naar de verwachte effecten 

op de omgeving. Alle uitgevoerde onderzoeken zijn gebundeld in een milieueffectrapport (MER). 

Het MER brengt de milieugevolgen van het plan in beeld. Zo kunnen overheden de milieueffecten 

meenemen bij hun besluit over het plan.  

 

Het MER is beoordeeld door een onafhankelijke commissie van deskundigen (de Commissie 

m.e.r.). Deze commissie heeft geoordeeld dat het MER gestructureerd en helder is opgezet en 

dat de studie naar effecten op het grondwater goed is uitgevoerd. Daarnaast heeft de commissie 

geadviseerd om het MER op enkele punten aan te vullen en daarna de vergunningsaanvraag in 

te dienen. De aanvulling is met name gericht op de hoogte waarop het nieuwe rietmoeras het 

best kan worden aangelegd om het riet zich zo goed mogelijk te laten ontwikkelen. Ondertussen 

hebben wij de aanvulling op het MER opgesteld. Naast het MER is het bestemmingsplan ook in 

concept gereed en ter beoordeling aan de gemeente Berg en Dal voorgelegd.  
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Vergunningsaanvragen ingediend 

In de week van 21 november 2022 hebben we vergunningsaanvragen ingediend bij de 

verschillende overheden. Het gaat om: 

- Waterwetvergunning (ingediend bij Waterschap Rivierenland); 

- Ontgrondingsvergunning (ingediend bij de provincie Gelderland); 

- Omgevingsvergunning (ingediend bij de gemeente Berg en Dal);  

- Wet natuurbescherming (ingediend bij de provincie Gelderland). 

 

Alle aanvragen zijn onderbouwd met tekeningen en onderzoeken die als bijlagen bij de 

aanvragen zijn gevoegd.  

 

Ontvankelijkheidstoets en terinzagelegging 

De verschillende overheden doen nu eerst een ontvankelijkheidstoets. Dat betekent dat zij 

bekijken of de ingediende vergunningaanvragen volledig zijn en aan alle eisen voldoen. Is dat het 

geval, dan wordt per vergunningaanvraag een ontwerpbesluit opgemaakt door de betreffende 

overheid. Vervolgens komen de vergunningaanvragen ter inzage te liggen; eerst als 

ontwerpbesluit en daarna als definitief besluit.  

 

Wij weten niet hoeveel tijd de verschillende overheden nodig hebben voor de 

ontvankelijkheidstoets. Dat maakt dat een exacte planning nog niet te geven is. Wij zorgen er in 

ieder geval voor dat alle besluiten die ter inzage komen te liggen, ook worden geplaatst op 

www.k3.nl/ooijsegraaf. 

 

Contact 

Heeft u nog vragen? Wij staan u vanzelfsprekend graag te woord. U kunt contact opnemen met 

Koen Akkerman via 024 348 88 00 of k.akkerman@k3.nl  

 

 

Met vriendelijk groet, mede namens ARK Natuurontwikkeling, 

 

 

K3Delta B.V. 

http://www.k3.nl/ooijsegraaf
mailto:k.akkerman@k3.nl

