
Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Formulierversie
2020.01 Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer 6616741

Aanvraagnaam Natuurontwikkeling Empese en Tondense Heide

Uw referentiecode 19-118RK

Ingediend op 24-12-202124 december 2021

Soort procedure Uitgebreide procedure

Projectomschrijving De herstelmaatregelen bestaan uit: dempen en graven 
van watergangen, plaggen van fosfaatrijke bouwvoor, het 
verwijderen en aanbrengen van beplanting, dammen met 
duikers aangelegd, hekken en afrastering geplaatst en een 
voormalig ven hersteld. Het centrale doel is uitbreiding van 
de bestaande natuur en het tegengaan van verdroging door 
het water hier langer vast te houden.

Opmerking Deze aanvraag is uitvoerig voor besproken met de 
gemeente Brummen (Reinier Nooteboom, Hester Smeenk 
en Ellen Hamer) en ook met waterschap Vallei en Veluwe 
( o.a. H. Buitelaar, A. Osinga en A. Fikse )

Gefaseerd Nee

Gerelateerde aanvraag/melding: 6617543

Blokkerende onderdelen weglaten Ja

Kosten openbaar maken Nee

Bijlagen die later komen Bijlage kaart is weldegelijk toegevoegd maar wordt blijkbaar 
niet als zodanig herkend.

Bijlagen n.v.t. of al bekend Niet van toepassing

Bevoegd gezag

Naam: Gemeente Brummen

Bezoekadres: Engelenburgerlaan 31
Brummen

Postadres: Postbus 5
6970 AA  Brummen

E-mailadres: gemeente@brummen.nl

Website: www.brummen.nl
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Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

• Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Werk of werkzaamheden uitvoeren

• Werk of werkzaamheden uitvoeren

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

• Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

• Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Bijlagen
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Locatie
1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente Brummen

Kadastrale gemeente Brummen

Kadastrale sectie K

Kadastraal perceelnummer 544

Bouwplannaam Empese en Tondense Heide

Bouwnummer -Geen

Gelden de werkzaamheden in deze 
aanvraag/melding voor meerdere 
adressen of percelen?

Ja
Nee

Specificatie locatie Voor aanvullende informatie over de locaties en 
maatregelen verwijs ik u naar de maatregelenkaart welke tot 
de bijlagen behoort.

3 Toelichting

Eventuele toelichting op locatie De maatregelen vinden voor 90% plaats op eigen gronden 
van Natuurmonumenten.
Slechts een klein deel van de maatregelen vindt plaats op 
grond van Dhr. Grolleman.
Een verklaring van geen bezwaar van Dhr. Grolleman vindt 
u als bijlage bij deze aanvraag.
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Handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Met welke regels voor ruimtelijke 
ordening zijn de voorgenomen 
werkzaamheden in strijd?

Bestemmingsplan
Beheersverordening
Exploitatieplan
Regels op grond van de provinciale verordening
Regels op grond van een AMvB
Regels van het voorbereidingsbesluit

Beschrijf hoe en in welke mate de 
voorgenomen werkzaamheden 
in strijd zijn met de regels voor 
ruimtelijke ordening.

Rondom het natuurgebied de Empese en Tondense Heide 
liggen verschillende percelen waarop het agrarische gebruik 
wordt of al is beëindigd. Een deel van deze percelen is 
inmiddels al heringericht tot natuurgebied, maar voor een 
aantal locaties rondom
het natuurgebied geldt dat er een herstelplan is opgesteld 
voor het nog (beter) inrichten van de gronden. In het 
besluitgebied zijn herinrichtingsmaatregelen beoogd, die
niet mogelijk zijn op grond van het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan

Beschrijf het huidige gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

agrarisch en natuur

Beschrijf het beoogde gebruik van 
de gronden of het bouwwerk.

Natuur

Beschrijf de gevolgen van 
het beoogde gebruik voor de 
ruimtelijke ordening.

Het voornemen bestaat om met toepassing van artikel 2.1 
eerste lid onder c, in samenhang met artikel 2.12 eerste lid 
onder a sub 3, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te 
verlenen om de beoogde herinrichtingsmaatregelen 
te kunnen uitvoeren. Bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning geldt als voorwaarde dat sprake moet 
zijn van een goede ruimtelijke ordening
en dat de motivering van het besluit een goede ruimtelijke 
onderbouwing bevat. Zie hiervoor R.O.B. in bijlage

Is het beoogde gebruik tijdelijk van 
aard?

Ja
Nee

Hebt u een rapport nodig waarin 
de archeologische waarde van het 
terrein dat zal worden verstoord in 
voldoende mate is vastgelegd?

Ja
Nee

Wordt er afgeweken van het 
exploitatieplan?

Ja
Nee
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Werk of werkzaamheden 
uitvoeren

1 Werk of werkzaamheden uitvoeren

Binnen welk bestemmingsplan 
zullen de werken, geen bouwwerk 
zijnde, of werkzaamheden worden 
uitgevoerd?

Buitengebied 2008

Welke werken, geen bouwwerken 
zijnde, of welke werkzaamheden 
zullen worden uitgevoerd?

Plaggen van bouwvoor
Dempen van watergangen
Graven van watergangen
Aanleggen van duikers
Verwijderen en aanbrengen beplanting

Wordt grond afgevoerd naar een 
andere locatie?

Ja
Nee

Geef aan om hoeveel m³ af te 
voeren grond het gaat.

70000

Geef het adres van de locatie 
waarnaar de grond wordt 
afgevoerd.

nog nader te bepalen

Zijn er obstakels aanwezig die in 
de weg staan voor het uitvoeren 
van het werk of de werkzaamheid?

Ja
Nee

Staat in het bestemmingsplan dat 
een rapport moet worden overlegd 
waarin de archeologische waarde 
is vastgelegd van het terrein dat zal 
worden verstoord?

Ja
Nee
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Handelingen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

Wat is de naam van het Natura 
2000-gebied? (Indien meerdere 
gebieden, wat zijn de namen)

Empese en Tondesne Heide

Wat is de precieze afstand 
van de activiteit tot het Natura 
2000-gebied (de Natura 2000-
gebieden)?

Wij werken in het gebied

Wat is de aard en omvang van de 
activiteit?

grondverzet 70.000 m3
verwijderen beplanting

In welke periode zal de activiteit 
worden uitgevoerd? (Indien 
meerdere periodes, welke 
periodes)

juni 2022 tot december 2023

Waarop heeft de aanvraag 
betrekking?

een project dat niet direct verband houdt met of nodig 
is voor het beheer van een Natura 2000-gebied, en 
dat afzonderlijk of in combinatie met andere plannen of 
projecten significante gevolgen kan hebben voor een 
Natura 2000-gebied
andere handelingen dan een project dat niet direct 
verband houdt met of nodig is voor het beheer van een 
Natura 2000-gebied, en dat afzonderlijk of in combinatie 
met andere plannen of projecten significante gevolgen 
kan hebben voor een Natura 2000-gebied

Heeft de aanvraag betrekking 
op het veroorzaken van 
stikstofdepositie op een voor 
stikstof gevoelig habitat of 
habitat van voor stikstof 
gevoelige soorten waarvoor een 
instandhoudingsdoelstelling geldt 
in een Natura 2000-gebied dat in 
het programma aanpak stikstof, 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
van het Besluit natuurbescherming 
is opgenomen?

Ja
Nee

Voeg een verslag bij van een onderzoek en de uitkomsten daarvan naar de mogelijkheid dat de 
andere handeling, gelet op de instandhoudingsdoelstellingen voor de desbetreffende Natura 2000-
gebieden, de kwaliteit van de natuurlijke habitats of de habitats van soorten in dat gebied kan 
verslechteren of een significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor dat gebied is 
aangewezen.
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Handelingen met gevolgen 
voor beschermde plant- en 
diersoorten

1 Handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten

Geef een omschrijving van de 
handelingen die uitgevoerd zullen 
worden.

Verwijderen en aanbrengen van beplanting

Wat is het doel en het belang van 
de handelingen die uitgevoerd 
zullen worden?

Verwijderen beplanting is noodzakelijk om gebieden 
met elkaar te kunnen verbinden. (verbindingszone's om 
uitwisseling van soorten mogelijk te maken)

Voor welke beschermde soorten 
wordt de vergunning aangevraagd?

Er is geen specifieke vergunning noodzakelijk.
Werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een vastgesteld 
beheer en onderhoudsplan.
(Ontheffing) Wel is er een Natuurtoets uitgevoerd en is er 
overleg geweest met de provincie.

Voor welke handelingen wordt de 
vergunning aangevraagd?

Werkzaamheden zijn vrijgesteld er worden uitgevoerd 
conform Ecologisch werkprotocol dat bij het bestek word 
gevoegd.
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Bijlagen
Formele bijlagen

Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

iging_Ecogroen_door-
_Natuurmonumenten_pdf

Machtiging 
Ecogroen door 
Natuurmonument-
en.pdf

Anders 24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

bestemming_2_percel-
en_Jaap_Grolleman_pdf

akkoordbrief wijzigen 
bestemming 2 
percelen Jaap 
Grolleman.pdf

Anders
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

Bijlage_1_Maatregel-
enkaart_23122021_pdf

Bijlage 
1_Maatregelenkaart_-
23122021.pdf

Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren
Situatietekening Werk 
of werkzaamheden 
uitvoeren
Kaart

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

ese_en_Tondense_hei-
de_21december2021_pdf

ROB_Natuurontw-
ikkeling Empese 
en Tondense 
heide_21decemb-
er2021.pdf

Kaart
Effectbeschrijving
Activiteitenplan
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

Bijlage_3_Bodemchem-
isch_onderzoek_pdf

Bijlage 
3_Bodemchemisch 
onderzoek.pdf

Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren
Effectbeschrijving
Activiteitenplan

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

Bijlage_2_Vormvrije-
_mer-beoordeling_pdf

Bijlage 2_Vormvrije 
mer-beoordeling.pdf

Anders
Effectbeschrijving
Activiteitenplan
Gegevens Handelen 
in strijd met regels 
ruimtelijke ordening

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

e_4_Verkennend_wate-
rbodemonderzoek_1_pdf

Bijlage 4_Verkennend 
waterbodemonde-
rzoek 1.pdf

Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren
Effectbeschrijving

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

e_5_Verkennend_wate-
rbodemonderzoek_2_pdf

Bijlage 5_Verkennend 
waterbodemonde-
rzoek 2.pdf

Anders
Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

Bijlage_6_Natuurtoe-
ts_pdf

Bijlage 
6_Natuurtoets.pdf

Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren
Effectbeschrijving
Activiteitenplan

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

Bijlage_7_Digitale_water-
toets_pdf

Bijlage 7_Digitale 
watertoets.pdf

Anders
Effectbeschrijving

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling
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Naam bijlage Bestandsnaam Type Datum 
ingediend

Status 
document

Bijlage_8_Archeolog-
isch_onderzoek_pdf

Bijlage 
8_Archeologisch 
onderzoek.pdf

Anders
Effectbeschrijving

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

nse-Heide_tweede__f-
ase_2021-12-01_A2_pdf

OV_V_Natuuront-
wikkeling-Empes-
e-en-Tondense-
Heide_tweede_ 
fase_2021-12-0-
1_A2.pdf

Kaart 24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

rovincie_ontheffing-
_N_B_Wet_221220-
21_pdf

communicatie 
met provincie 
ontheffing N.B.Wet 
22122021.pdf

Anders 24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

lans_totaal_Empese_-
en_Tondense_heide_pdf

Grondbalans totaal 
Empese en Tondense 
heide.pdf

Gegevens werk of 
werkzaamheden 
uitvoeren

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

Dwarsprofielen_2021-
0622_pdf

Dwarsprofielen_2021-
0622.pdf

Anders 24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

211224RK_-samengevo-
egd-gecomprimeerd_pdf

Beheerplan 
waterlopen_Emp-
e en Tondense 
Heide_20211224RK.-
samengevoegd-gec-
omprimeerd-.pdf

Anders
Activiteitenplan

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling

chtingsplan_Empese_-
en_Tondense_Heide_pdf

Tweede fase 
inrichtingsplan 
Empese en Tondense 
Heide.pdf

Anders
Effectbeschrijving
Activiteitenplan

24-12-202124 december 2021 In 
behandeling
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