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1. De aanvraag
Bij brief van 13 mei 2020, ingekomen 15 mei 2020, heeft Maessen Grondverzet BV (verder: aanvrager) 
een aanvraag ingediend voor het wijzigen van de bij besluit van 13 augustus 2012 (ons kenmerk 2012-
0321) krachtens de Ontgrondingenwet aan aanvrager verleende vergunning voor het ontgronden van 
terreinen in het kader van visvijvercomplex Het Wanssums Ven (Ow-dossier 2163). 

1.1. Gegevens

De vergunningslocatie ligt bij het dorp Wanssum, circa 4 kilometer ten oosten van Venray. Het gebied is 
plaatselijk bekend als het “Het Wanssums Ven”. Het te ontgronden gebied omvat de kadastrale percelen 
sectie S, nummers 1547, 1025, 1026, 64 en 65, kadastrale gemeente Venray en heeft een oppervlakte 
van 11,2 hectare. De maximale ontgrondingsdiepte bedraagt ongeveer 10 meter onder oorspronkelijk 
maaiveldniveau hetgeen overeenkomt met 9 meter + NAP. De totale omvang van de ontgronding 
bedraagt 648.000 m3. Hiervan diende ten tijde van de aanvraag nog 357.000 m3 te worden ontgrond.

1.2. Wijziging

Met de onderhavige aanvraag beoogt aanvrager de ontgrondingsvergunning van 13 augustus 2012 (ons 
kenmerk 2012-0321) als volgt te wijzigen:

1. de termijn van de ontgrondingswerkzaamheden in voorschrift 1.2 dient verlengd te worden tot 31 
december 2025 en de termijn voor herinrichting, dient te eindigen op 31 december 2026,

2. voorschrift 4.7 dient te vervallen zodat aanvoer van specie van elders mogelijk wordt,
3. voorschrift 4.8 dient te vervallen omdat hetgeen hierin is voorgeschreven niet meer mogelijk is en 

geen meerwaarde meer heeft, 
4. voorschrift 5 dient te verwijzen naar een aangepaste schets van de gewenste eindsituatie teneinde 

mogelijk te maken dat het eindplan gewijzigd kan worden conform de laatste inzichten. 
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2. Onderbouwing van de aanvraag

2.1. Wijziging van de termijnen voor ontgronding en herinrichting

Vanwege een verminderde afzet tijdens de looptijd van de ontgrondingsvergunning is aanvrager circa 5 
jaar later dan gepland begonnen met de ontgronding ten behoeve van de aanleg van de visvijver. Gezien 
het gerealiseerde wintempo acht aanvrager het noodzakelijk om de winperiode met ruim 5 jaar te 
verlengen. De herinrichting zal, net zoals eerder vergund, 1 jaar in beslag nemen. Aangevraagd wordt om 
middels aanpassing van voorschrift 1.2, de termijn van de ontgrondingswerkzaamheden te verlengen tot 
31 december 2025 en de termijn voor herinrichting te laten eindigen op 31 december 2026, 

2.2. Mogelijk maken van aanvulling met aangevoerde grond

Uit opgedane ervaring ter plaatse van de ontgronding en naastgelegen visvijvers is gebleken dat de 
geplande hoogte van de visoever en het rondgaande vispad onvoldoende is en het hoge waterpeil ze 
vaak onbruikbaar zullen maken. Ook dienen ten behoeve van de visstand enkele delen van de vijver 
ondieper te worden gerealiseerd. Omdat de bij de ontgronding vrijkomende onvermarktbare specie niet 
toereikend is om de verondiepingen en de verhogingen door te voeren, dient er grond van buiten het 
project te worden aangevoerd. Aangevraagd wordt om hiertoe voorschrift 4.7 te laten vervallen.

2.3. Aanpassing opleveringsplanning

In voorschrift 4.8 is een verplichting opgenomen om circa 65% doch minimaal 60% van de te realiseren 
visvijver binnen 3 jaar op te leveren. Vanwege de verminderde afzet is deze planning niet gehaald. Met 
betrekking tot het deels in gebruik nemen van de visvijver heeft de visclub aangegeven dat zij er de 
voorkeur aan geeft om te wachten met de ingebruikname van de visvijver tot het moment dat deze 
helemaal opgeleverd is. Ten behoeve van een haalbare en doelgerichte planning dient voorschrift 4.8 te 
vervallen.

2.4. Aanpassing eindplan

Bij besluit van 12 april 2018, kenmerk 2018/25221 is het door aanvrager aan Gedeputeerde Staten van 
Limburg voorgelegde eindplan genaamd “Maessen Grondverzet, Visvijver “Het Wanssums Ven”, Ontwerp 
Eindplan behorende bij besluit 2012-0321, d.d. 16 augustus 2012” alsmede de erbij behorende 
dwarsprofielen, goedgekeurd. 
Teneinde de onder 2.2 beschreven aanpassingen door te kunnen voeren is een aangepaste herinrichting 
in de aanvraag opgenomen in de vorm van een schets van de gewenste eindsituatie genaamd 
“Aanpassingen bestaand plan van de eindtoestand d.d. 21-11-2017, 03-04-‘20” waarnaar voorschrift 5 
dient te verwijzen.
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3. Terinzagelegging
De aanvraag is afgehandeld met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Een ontwerp van dit besluit heeft gedurende 6 weken 
voor eenieder ter inzage gelegen in het gouvernement te Maastricht en het gemeentehuis van
Venray. Gedurende deze termijn kon eenieder bij het college van Gedeputeerde Staten schriftelijk
dan wel mondeling zienswijzen inbrengen. Het ontwerp-besluit en de kennisgeving konden in genoemde
periode tevens worden geraadpleegd via de internetsite van de provincie Limburg. Tevens is aan de 
gebruikelijke instanties om advies gevraagd. 
Er zijn naar aanleiding van het ontwerp van dit besluit geen zienswijzen ingediend.

4. Belangenafweging
Voor zover de in de ontgrondingsvergunning van 13 augustus 2012 (ons kenmerk 2012-0321) genoemde 
belangen wijzigen, worden deze voor de wijziging relevante belangen hiernavolgend opnieuw afgewogen. 
De overige belangen zijn voor deze wijziging niet relevant en worden derhalve niet opnieuw afgewogen.

4.1. Planologie

De terreinen hebben in het Projectbesluit “Wanssums Ven te Oirlo”, dat door het college van 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Venray op 5 april 2011 is vastgesteld, de bestemming 
Recreatie. De bestemmingsomschrijving vermeldt : “bestemd voor visvijver en 
ontgrondingswerkzaamheden”. In dit plan is geen eindtermijn voor de ontgronding opgenomen.
Bij de aanvraag is een afschrift gevoegd d.d. 11 mei 2020 waarin de gemeente Venray te kennen geeft 
haar medewerking te zullen verlenen aan de verlenging van de termijn voor ontgronding. 

Conclusie
De onderhavige ontgrondingsaanvraag past naar ons oordeel binnen de vigerende ruimtelijke regeling.

4.2. Ontgrondingenbeleid

Het rijksbeleid voor het winnen van oppervlaktedelfstoffen zoals opgenomen in de op 13 maart 2012 
vastgestelde Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is door ons overgenomen en nader uitgewerkt in het 
Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL2014). Het op 12 december 2014 vastgestelde POL2014 is op 
16 januari 2015 in werking getreden en vormt vanaf laatstgenoemde datum het provinciale beleidskader 
voor onder meer de grondstoffenvoorziening.  

In het POL2014 is verwoord dat bij ontgrondingsinitiatieven, in navolging van het rijksbeleid, de 
kwalitatieve benadering doorslaggevend is bij de beoordeling. Ontgrondingen vinden plaats op basis van 
een goede afweging van alle betrokken belangen en als onderdeel van projecten met een meervoudige 
doelstelling.
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In paragraaf 8.4.3. van het POL2014 is onder meer aangegeven dat voor elke ontgronding (met of zonder 
winning van oppervlaktedelfstoffen) als voorwaarde geldt voor het verkrijgen van een vergunning dat zij 
bijdraagt aan het realiseren van een maatschappelijk gewenste functie of aan het verbeteren van het 
functioneren van een maatschappelijk gewenste functie. 

De terreinen in kwestie zijn in het POL2014 aangeduid als “Buitengebied”.
De voorgenomen (verlenging van de) ontgronding en de daarbij voorgestane herinrichting conform het 
concept-eindplan zijn overeenkomstig de planologische invulling van het buitengebied ter plaatse. 

Meerwaarde
In het provinciaal beleid, zoals weergegeven in het POL2014, is verwoord dat bij ontgrondingsinitiatieven, 
in navolging van het rijksbeleid, de kwalitatieve benadering doorslaggevend is bij de beoordeling. De 
provincie beschouwt de winning van grondstoffen als een instrument om andere doeleinden (zoals 
natuurontwikkeling, waterberging en recreatie) te realiseren. De provincie verwacht daarbij van het 
ontgrondend bedrijfsleven dat het zich richt op de ontwikkeling van kwalitatief goede en maatschappelijk 
verantwoorde projecten in nauwe samenwerking met de betrokken partijen. Dit ter voldoening aan de 
meervoudige doelstelling, die maatschappelijke compensatie vraagt als tegenprestatie van zandwinning. 

De maatschappelijke meerwaarde van het te realiseren project c.q. de verlenging van de termijn 
waarbinnen het project kan worden gerealiseerd, ligt besloten in de verwezenlijking van de navolgende 
doelen: 

1. De realisatie van een visvijver 
2. Het doorvoeren van optimalisaties (verondieping tbv visstand, verlengde vispieren, verhoging 

toegangspaden),  
3. het voorzien in een deel van de regionale behoefte aan (bouw)grondstoffen en een bijdrage aan 

het behoud van werkgelegenheid in deze sector. 

Conclusie
De onderhavige ontgrondingsaanvraag sluit naar ons oordeel aan bij het provinciaal ontgrondingenbeleid.

4.3. Natuur

Soortenbescherming
Ten behoeve van de verlenging van de ontgrondingsvergunning voor het Wanssums Ven is door 
Ecoplanning een quickscan uitgevoerd om de effecten op flora en fauna alsmede de noodzaak voor 
eventuele vervolgmaatregelen in beeld te brengen. De rapportage van de quickscan genaamd 
“Quickscan flora en fauna inzake OW vergunning Wanssums Ven, Versie 30 april 2020, projectnummer 
P258” is als bijlage aan de aanvraag toegevoegd.
In de quickscan is als conclusie opgenomen dat de aangevraagde werkzaamheden niet zullen leiden tot 
verstoring van beschermde grondgebonden dier- en plantensoorten. Aanvullend onderzoek en/of een 
ontheffing Wnb artikel 3.8 zijn niet noodzakelijk. Wel dienen maatregelen te worden getroffen teneinde 
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verstoring van oeverzwaluw, kleine plevier en das en hiermee overtreding van de Wet natuurbescherming 
te voorkomen. De te treffen maatregelen zijn in de quickscan beschreven. De 
quickscan is als bijlage 4 aan deze vergunning toegevoegd.

Gebiedsbescherming
Ten behoeve van de verlenging van de ontgrondingsvergunning voor het Wanssums Ven is door 
Ecoplanning het effect hiervan op omliggende Natura 2000-gebieden onderzocht. De rapportage van het 
onderzoek in het kader van gebiedsbescherming genaamd “Toelichting Natura 2000 stikstofdepositie 
inzake verlenging OW vergunning Wanssums Ven, versie 12 mei 2020, projectnummer P271” is als 
bijlage aan de aanvraag toegevoegd.
Gezien de aard van de werkzaamheden in combinatie met de afstand tot het dichtstbijgelegen Natura 
2000-gebied zou verzuring en vermesting als gevolg van stikstofuitstoot bij de aangevraagde 
werkzaamheden kunnen optreden. Overige effecten zijn uitgesloten. De stikstofdepositie als gevolg van 
de aangevraagde werkzaamheden is berekend met behulp van het rekenprogramma Aerius. Het 
rekenresultaat toont aan dat de werkzaamheden geen stikstofdepositie veroorzaken in omliggende 
Natura 2000-gebieden. Een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming is niet vereist.

Conclusie
Ecologisch gezien is er geen bezwaar is tegen de ontgrondingsaanvraag indien er wordt gehandeld 
conform de beschreven maatregelen in voornoemde quickscan.

4.4. Ambtshalve aanpassing

Aangezien een voorschrift vanwege de gevraagde wijzigingen zijn oorspronkelijke werking heeft verloren, 
hebben wij onder het kopje 5. Besluit tevens een ambtshalve wijziging doorgevoerd.

4.5. Leeswijzer

De aan het besluit van 13 augustus 2012 (ons kenmerk 2012-0321) verbonden voorschriften voor het 
ontgronden van de visvijver Het Wanssums Ven zijn via het onderhavige besluit deels gewijzigd, 

Ter bevordering van de leesbaarheid zijn de aan de vergunning verbonden voorschriften in hun geheel  
als bijlage 1 bij het onderhavige besluit opgenomen. 

Verwijzingen naar bijgevoegde stukken in deze voorschriften dienen te worden gelezen als verwijzing 
naar stukken welke bij het besluit van 13 augustus 2012 (ons kenmerk 2012-0321) zijn gevoegd.
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5. Besluit
Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet en de Omgevingsverordening Limburg, de 
wijzigingsaanvraag van Maessen Grondverzet BV 13 mei 2020, ingekomen 15 mei 2020, alsmede 
voornoemde overwegingen, besluiten wij:
 
1. om met de door Aanvrager ingediende aanvraag van 13 mei 2020 om  de einddatum van de 

ontgrondingswerkzaamheden in voorschrift 1.2 naar 31 december 2025 te wijzigen en de 
einddatum van het inrichten van de terreinen naar 31 december 2026 te wijzigen, in te stemmen en 
voorschrift 1.2 als volgt te wijzigen:

Voorschrift 1.2 “geldigheidsbepalingen” luidende:

Het winnen van specie wordt toegestaan voor een termijn van 8 jaren, ingaande de dag, waarop dit 
besluit van kracht wordt. 

De inrichting van de terreinen, conform voorschrift 1.1, dient te zijn gerealiseerd binnen 1 jaar na 
afloop van de hiervoor vermelde termijn van 8 jaren.

De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is 
voldaan.

Wordt gewijzigd in:

Het winnen van specie wordt toegestaan tot uiterlijk 31 december 2025. 

De inrichting van de terreinen, conform een door ons goedgekeurd eindplan zoals omschreven in 
voorschrift 5, dient te zijn gerealiseerd uiterlijk op 31 december 2026.

De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is 
voldaan.

2. om met de door Aanvrager ingediende aanvraag van 13 mei 2020 om  voorschrift 4.7 te laten 
vervallen, in te stemmen.

3. om met de door Aanvrager ingediende aanvraag van 13 mei 2020 om  voorschrift 4.8 te laten 
vervallen, in te stemmen.

4. om met de door Aanvrager ingediende aanvraag van 13 mei 2020 om  de eindsituatie af te 
stemmen op het schetsplan van de eindsituatie genaamd “Aanpassingen bestaand plan van de 
eindtoestand d.d. 21-11-2017, 03-04-‘20”, in te stemmen en voorschrift 5 als volgt te wijzigen:
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Voorschrift 5 “Voorschriften inzake het definitieve plan van de eindtoestand” luidende:

Het door de houder van de vergunning ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te 
ontgronden terrein in 6-voud in te dienen definitieve plan van de eindtoestand, dient te zijn 
gebaseerd op de bij dit besluit behorende ontwerpplan van de eindtoestand met nummer 2506, 
d.d. 19 augustus 2008.
Dit plan dient een schaal te hebben van tenminste 1 : 500 en dient te zijn voorzien van lengte- en 
dwarsprofielen.
Bedoeld definitief plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, 
de gemeente Venray en voor zover bekend is, de toekomstige eindbeheerder.

Wordt gewijzigd in:

Het door de houder van de vergunning ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te 
ontgronden terrein in 6-voud in te dienen definitieve plan van de eindtoestand, dient te zijn 
gebaseerd op de bij dit besluit behorende ontwerpplan van de eindtoestand genaamd 
“Aanpassingen bestaand plan van de eindtoestand, d.d. 21-11-2017, 03-04-‘20”. Dit plan dient een 
schaal te hebben van tenminste 1 : 500 en dient te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen.
Bedoeld definitief plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, 
de gemeente Venray en voor zover bekend is, de toekomstige eindbeheerder.

5. Het voorschrift 1.1 luidende: 
De ontgronding moet worden opgeleverd overeenkomstig het bij dit besluit behorende schetsplan 
van de eindtoestand (nummer 2506, d.d. 19 augustus 2008), tenzij de navolgende voorschriften 
anders bepalen, ambtshalve te laten vervallen.

6. Rechtsbescherming
Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u, 
tegen betaling van de verschuldigde griffierechten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. U moet dan binnen zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd 
een beroepschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het 
beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: de naam en het adres van de indiener; 
de datum; een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht alsmede de redenen van het 
beroep (motivering). Het beroepschrift moet worden gericht aan: Raad van State; Afdeling 
bestuursrechtspraak; Postbus 20019; 2500 EA Den Haag. Als u een beroepschrift heeft ingediend, dan 
kunt u tevens de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een 
voorlopige voorziening te treffen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de internetpagina van de 
Raad van State, www.raadvanstate.nl. Klik op ‘ONZE WERKWIJZE’. Klik op ‘Bestuursrechtspraak’.
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7. Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Limburg
namens dezen,

C.B.H.P. Deben-Erens
clustermanager Vergunningen, Toezicht en Handhaving
Team Vergunningen

 

8. Afschriften
Een afschrift van dit besluit hebben wij gezonden aan:

 Maessen Grondverzet BV, Postbus 5096, 5800 GB VENRAY, als beschikking op de aanvraag;
 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Venray, Postbus 500, 5800 AM VENRAY, ter 

kennisneming;
 Het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg, Postbus 2207 6040 CC ROERMOND, ter                    

kennisneming;
 Hengelsportvereniging Het Alvertje, Allegrostraat 7, 5802 GG VENRAY, ter kennisneming;
 De heer P.J.W.J. van Dijck en mevrouw Ewals, Peelweg 39, 5813 AD YSSELSTEYN, ter 

kennisneming;
 De heer R.A.G. van Dijck, Gunhoekweg 15, 5808 AP OIRLO, ter kennisneming;
 De heer P.W.G. van Dijck, Peelweg 8, 5813 AD YSSELSTEYN, ter kennisneming;
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Bijlage 1 : Voorschriften 

1. Geldigheidsbepalingen 

1.1 vervallen

1.2 Het winnen van specie wordt toegestaan tot uiterlijk 31 december 2025. 

De inrichting van de terreinen, conform een door ons goedgekeurd eindplan zoals omschreven in 
voorschrift 5, dient te zijn gerealiseerd uiterlijk op 31 december 2026.

De vergunning is geldig totdat aan alle verplichtingen voortvloeiende uit deze vergunning is 
voldaan.

1.3 Het ontgronden is alleen toegestaan nadat:

 een waarborg dan wel een bankgarantie is gesteld als bedoeld in voorschrift twee;
 werkplannen als bedoeld in voorschrift 6.1 door ons college zijn goedgekeurd. 

1.4 Geen ontgrondingen mogen worden verricht in de niet aan de houder van de vergunning in 
eigendom toebehorende terreinen, alsmede in een strook ter breedte van 2 meter uit deze 
terreinen. 

2. Bepalingen terzake van het stellen van zekerheid 

Voor aanvang van de ontgronding, dient een waarborgsom ter hoogte van € 635.000 gesteld te 
worden.

Uit de waarborgsom zullen, bij in gebreke blijven van de houder van de vergunning voor wat betreft 
de afwerking en inrichting, door de provincie Limburg zo nodig en voor zoveel mogelijk, de kosten 
worden bestreden, welke voor rekening van de houder van de vergunning behoren te komen.

Na beëindiging van de ontgronding en na oplevering van het terrein overeenkomstig de aan deze 
vergunning verbonden voorschriften, zal de waarborgsom worden terugbetaald, eventueel 
verminderd met de kosten bedoeld in de vorige alinea. Oplevering in delen is tevens toegestaan. 
De waarborgsom kan in dit geval in delen, naar rato van het oppervlak van het opgeleverde 
gedeelte, worden terugbetaald.

 
De betaling van de waarborgsom dient te geschieden door overmaking op bankrekeningnummer 
13.25.75.728 ten name van de provincie Limburg. De waarborgsom kan desgewenst worden 
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vervangen door een garantie, conform het dezerzijds bijgevoegde model, af te geven door een 
bank ten genoegen van de Provincie Limburg.

3. Taakstellende voorschriften

3.1 Binnen 9 maanden na aanvang van de ontgronding dient het definitief plan van de eindtoestand ter 
goedkeuring bij ons college ingediend te zijn.

3.2 Voor aanvang van de graafwerkzaamheden, dient de houder der vergunning daar waar in de 
komende 2 jaren graafwerkzaamheden uitgevoerd worden de vergunningsgrens in het terrein vast 
te leggen aan de hand van duidelijk zichtbare markeringen. Deze markeringen dienen te worden 
gehandhaafd gedurende de vergunningstermijn totdat het gedeelte van het terrein opgeleverd is.
De markeringen dienen te zijn uitgezet aan de hand van kadastrale/uitzetgegevens in het 
Rijksdriehoekstelsel. De resultaten van de metingen dienen bij het werkplan als bedoeld in 
voorschrift 6.1 digitaal en analoog te worden aangeleverd. 
Digitaal: digitaal als autocadtekening (DWG) van release 14 of hoger op CD-Rom.
Analoog: analoog op kaart/tekening. Bovendien moeten worden meegeleverd de 
vergunningspunten (in x.y.z.-coördinaten) en de aanmetingsschetsen van de vaste punten 
waaraan de meting is vastgelegd.

3.3 De houder van de vergunning is verplicht om jaarlijks vóór 1 maart aan het hoofd van de afdeling 
Handhaving en Monitoring opgave te verstrekken van de in het voorafgaande jaar gewonnen en 
afgevoerde hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen aan de hand van de door het hoofd van de 
afdeling Handhaving en Monitoring toe te sturen inventarisatieformulieren. Van de afgevoerde 
hoeveelheden dient de afzetkwaliteit nader aangegeven te worden. Tevens dienen daarbij 
gegevens verstrekt te worden over de voorraden oppervlaktedelfstoffen voor zover gelegen binnen 
het vergunde gebied. 
Ten aanzien van alle hiervoor bedoelde aspecten dient onderscheid gemaakt te worden naar soort 
oppervlaktedelfstof.

4. Voorschriften terzake van de uitvoering van de ontgronding

4.1 Op de grensscheiding met aangrenzende reeds ontgronde of tijdens de geldigheid van de 
vergunning nog te ontgronden terreinen mogen geen dammen gehandhaafd blijven.

4.2 De belopen, welke de overgang vormen van de ontgronding naar gronden welke ingevolge de 
vergunning niet mogen worden ontgraven, alsmede de belopen langs de 
toegangsweg/toegangswegen, mogen geen steilere helling dan 1: 1 hebben.

4.3 De diepte van de ontgronding mag niet meer bedragen dan 9 meter + NAP.
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4.4 De ontgronding moet regelmatig voortgang vinden en zodanig worden uitgevoerd, dat steeds een 
zo klein mogelijk oppervlak aan de oorspronkelijke bestemming wordt onttrokken, dan wel in 
onafgewerkte toestand verkeert.

4.5 De ontgronding dient te worden uitgevoerd conform de door ons college goedgekeurde 
werkplannen, zoals bedoeld onder voorschrift 6. 

4.6 De ontgronding dient te worden afgewerkt conform het door ons college goedgekeurde definitieve 
plan van de eindtoestand zoals bedoeld onder voorschrift 5.

4.7 Vervallen

4.8 Vervallen

4.9 De te winnen oppervlaktedelfstoffen moeten zo hoogwaardig mogelijk worden afgezet als 
ophoogzand en beton en metselzand.

4.10 Afwijking op verzoek 
Nadat de onder 4.9 genoemde punten inzake kwalitatieve toepassing in het werkplan door ons 
college zijn vastgesteld, mag hier alleen met schriftelijke toestemming vooraf van worden 
afgeweken.

4.11 Administratie
De houder van de vergunning dient zijn administratie zodanig in te richten dat hieruit de gewonnen 
hoeveelheden, de kwalitatieve afzet en de afzetlocatie verifieerbaar zijn.
Op verzoek van de provincie dient de houder van de vergunning deze gegevens te overleggen, al 
dan niet voorzien van een verklaring van een accountant

5. Voorschriften inzake het definitieve plan van de eindtoestand

Het door de houder van de vergunning ten behoeve van de inrichting/afwerking van het te 
ontgronden terrein in 6-voud in te dienen definitieve plan van de eindtoestand, dient te zijn 
gebaseerd op de bij dit besluit behorende ontwerpplan van de eindtoestand genaamd 
“Aanpassingen bestaand plan van de eindtoestand d.d. 21-11-2017, 03-04-‘20”. Dit plan dient een 
schaal te hebben van tenminste 1 : 500 en dient te zijn voorzien van lengte- en dwarsprofielen.
Bedoeld definitief plan van de eindtoestand dient te worden opgesteld in overleg met ons college, 
de gemeente Venray en de toekomstige eindbeheerder HSV Het Alvertje.

6. Voorschriften inzake het werkplan

6.1 Voor voortzetting van de ontgronding en vervolgens iedere 2,5 jaren na goedkeuring van het 
voorgaande werkplan, dient een werkplan door ons college te zijn goedgekeurd, waarin voor de 
duur van de geldigheid van het werkplan, dient te worden aangegeven:
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6.1.1. de tijdvakken waarbinnen de diverse terreingedeelten worden ontgraven en ingericht, 
weergegeven voor zowel de duur van de vergunning en meer specifiek voor de geldigheidsduur 
van het werkplan;

6.1.2. de plaats en de aard van de voorziening als bedoeld in voorschrift zeven ter voorkoming van 
onveilige situaties;

6.1.3. de vergunningsgrensmarkeringen en de recente toestand van de exploitatie, waaronder begrepen 
de hoogten en diepten van het terrein en de waterplas, gemeten danwel gepeild op afstanden van 
50 meter.

6.1.4. de inmeting van de vergunningsgrensmarkeringen en de toestand van het terrein dient te 
geschieden in de coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel, en in hoogten/diepten in NAP;

6.1.5. de nodige voorzieningen welke worden getroffen ten behoeve van een goede ontwatering;
6.1.6. een uitwerking van de wijze waarop concreet invulling wordt gegeven aan de natuurmaatregelen 

zoals bedoeld en omschreven in de paragrafen 6.2 en 6.3 van het in de aanvraag opgenomen 
“Flora- en Faunaonderzoek t.b.v. Uitbreiding Visvijver “Het Wanssums Ven” Gemeente Venray”, 
d.d. 5-2-2006, projectnummer 2506.

7. Voorschriften inzake de veiligheid

7.1 In de toegang naar het te ontgronden terrein moet een deugdelijk hek aanwezig zijn, dat bij
beëindiging van de dagelijkse werkzaamheden moet worden gesloten. 

7.2 Het terrein dient door middel van een deugdelijke afrastering ontoegankelijk te worden gemaakt.

7.3 Het te ontgronden terrein dient met de nodige waarschuwingsborden met de duidelijke vermelding: 
“GEVAARLIJK TERREIN" opvallend en duidelijk te worden gemarkeerd. 

7.4 Op plaatsen waar ontgrondingen voorkomen in de nabijheid van openbare wegen of voetpaden 
moeten voorzieningen worden getroffen ten behoeve van de beveiliging van het verkeer. 

7.5 De toegangswegen dienen opvallend en duidelijk te worden voorzien van de nodige 
waarschuwingsborden met de duidelijke vermelding: "UITRIT VRACHTVERKEER" 

8. Nazorg 

De houder van de vergunning dient tot uiterlijk 1 jaar nadat de inrichting is voltooid of is gerealiseerd, 
zonodig of op aanwijzing van ons college:

1. nazakkingen in het terrein en van de taluds, alsmede uitspoeling hiervan, te herstellen;

2. maatregelen te nemen voor herstel of verbetering van de ontwatering en/of afwatering;

3. niet aangeslagen of afgestorven aangebrachte beplanting in het eerstvolgende plantseizoen te 
vervangen.
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