Addendum bij aanvragen besluiten project Natuurontwikkeling uiterwaarden Cortenoever
gemeente Brummen
In een aantal documenten behorend bij de aanvragen zijn uitspraken gedaan over de opgave t.a.v.
bosaanplant.
Gebleken is dat er sprake is van enkele kleine verschillen wat betreft het aantal ha bosaanplant
tussen de verschillende aanvragen.
In onderstaande tabel is per brondocument nagegaan waar iets wordt gezegd over de opgave
bosaanplant. Middels dit addendum wordt op in de laatste kolom een aanvulling/ wijziging op de
aanvragen gegeven. Conform jurisprudentie1 betreffen het aanvullingen/wijzigingen “ van
ondergeschikte aard waarbij het aannemelijk is dat daardoor geen derden worden benadeeld”.
Brondocument

Blz.

Ruimtelijke
onderbouwing

8, 10,
11, 29

Tekst
Blz. 8: GNN opgave :
Rivier- en beekgeleidende bossen
(7,1 ha)
Natura 2000:
Realisatie zachthout ooibos (1,5 ha)
en essen-iepen bos (5 ha) ,
hardhoutooibos 2,2 ha
Blz. 10: “Onder het midden van het
plangebied, weergegeven in Figuur
1, wordt 7,1 hectare ooibos (OB)
aangelegd ten behoeve van Natura
2000. Dit bestaat uit een mengeling
van zachthout, hardhout en esseniepenbos”.
Blz. 11: 3e kolom “En het aanplanten
van 9 hectare bos “.
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Blz. 2

Blz. 29 “
het aanleggen van 7,1 hectare ooibos
“.
Blz. 10 Tabel 1.1.
Rivier- en beekbegeleidende bossen
Inrichting 7,1 ha
Zachthout ooibos Inrichting 1,5 ha
Essen-iepen bos Inrichting 5,0 ha
Hardhout ooibos Inrichting 2,2 ha

Blz. 2
Aansluitend op het bestaande
Essen-Iepenbos wordt 8,5 ha extra
bos ontwikkeld bestaande uit
Hardhoutooibos (H91F0), EssenIepenbos (H91E0B) en 1,5
Zachthoutooibos (H91EoA). De
totale toekomstige boskern wordt
hiermee 10,4 ha groot.
De ontwikkeling van de boskern
leidt in beginsel tot ontoelaatbare
waterstandseffecten op de rivier.
Het verwijderen van kleine

Zie ECLI:NL:RVS:2018:4089, overweging 5.3

Aanvullingen addendum
De totale opgave bosaanplant bedraagt 8,7 ha.
Deze bestaat uit:
Zachthout ooibos Inrichting 1,5 ha
Essen-iepen bos Inrichting 5,0 ha
Hardhout ooibos Inrichting 2,2 ha
Daarbij inbegrepen is
Rivier- en beekbegeleidende bossen
Inrichting 7,1 ha.
Blz. 11: 9 ha vervangen door 8,7 ha.
Blz. 29: vervangen door “het aanleggen
van 8,7 ha bos, waarbij inbegrepen 7,1 ha
Rivier- en beekbegeleidende bossen

N.v.t

Blz.2: 8,5 ha vervangen door 8,7 ha.
De tekst “De totale toekomstige boskern
wordt hiermee 10,4 ha groot”vervangen door:
“De totale toekomstige boskern wordt hiermee
10,5 ha groot”(8,7 ha bosaanplant en 1,8 ha
bestaand bos Heyendal).

Blz. 4 “9 ha “ vervangen door “8,7 ha”.
Blz. 4 Tekst : Blz. 4 De opgave voor de ontwikkeling v
maatregelentabel blijkt niet realiseerbaar.

boselementen zachthoutooibos (bij
elkaar 1,5 ha) zorgt er in combinatie
met een maaiveldverlaging bij de
Hank evenwel voor dat het project
niet leidt tot ontoelaatbare
waterstandseffecten op de rivier en
het project vergunbaar is in het
kader van de Waterwet.

Vervangen door :
Blz. 4 De aanvankelijke opgave voor de ontwikkeling
maatregelentabel blijkt niet realiseerbaar.
Deze is teruggebracht naar maximaal 8,7 ha.

Blz. 4 , 1e kolom :
Ontwikkelen 9 ha ooibos
aansluitend op bestaand esseniepenbos en verwijderen 1,5 ha
zachthoutooibos
Blz. 4, 3e kolom:
Hardhout:2,2 ha
Essen-Iepenbos: 5,0 ha
Zachthoutooibos 1,5 ha.
Blz. 4 De opgave voor de
ontwikkeling van ooibos (21 ha)
zoals genoemd in de
maatregelentabel blijkt niet
realiseerbaar.
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Blz. 14 Door de voorgenomen
maatregelen wordt 8,5 ha extra bos
ontwikkeld bestaande uit
Hardhoutooibos (H91F0), EssenIepenbos (H91E0B) en 1,5
Zachthoutooibos (H91EoA). De
totale toekomstige boskern wordt
hiermee 10,4 ha groot.
Blz. In het gebied waar het
bosplantsoen wordt aangeplant, is
het uitgangspunt dat hier sporadisch
bodem-ingrepen plaatsvinden tot
een diepte van 30 cm beneden
maaiveld. Het gaat bij deze ingrepen
om circa 8,7 ha (Tabel 3).
Blz. 3
Aanplant van circa 3,7 hectare
zacht- en hardhout ooibos en 5
hectare essen-iepenbos
Blz. 8 Het aan te planten bos beslaat
een oppervlakte van 8,7 hectare.
zachthoutooibos (mn wilg en
populier) 1,5 ha
essen-iepenbos (vorm van
hardhoutooibos met
mn eik, es en iep) 5 ha
Rivier- en beekbegeleidende bossen
7,1 ha

Vervangen door:
Door de voorgenomen maatregelen wordt
8,7 ha extra bos ontwikkeld bestaande uit
Hardhoutooibos (H91F0), Essen-Iepenbos
(H91E0B) en 1,5 Zachthoutooibos (H91EoA).
De totale toekomstige boskern wordt 10,5 ha groot.
N.v.t.

N.v.t.

De 2,2 ha hardhoutooibos
alsnog apart benoemen.
Onderaan tabel deze tekst opnemen :
De totale opgave bosaanplant bedraagt 8,7 ha.
Deze bestaat uit:
Zachthout ooibos Inrichting 1,5 ha
Essen-iepen bos Inrichting 5,0 ha
Hardhout ooibos Inrichting 2,2 ha
Daarbij inbegrepen is
Rivier- en beekbegeleidende bossen
Inrichting 7,1 ha.

Dit addendum wordt als aanvulling op de aanvragen bij de betrokken bevoegde gezagen ingediend
zodat bij de definitieve besluitvorming hiervan kennis kan worden genomen.
Arnhem, 19 april 2021

