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Even voorstellen

 LU Wageningen studie Biologie – oriëntatie Landschap (1994)

 Rijkswaterstaat Noord-Brabant afdeling Planstudies 2000-2003

 Ontsnippering

 Natuurcompensatie A50

 Royal HaskoningDHV – vanaf 2006 tot nu 2019

 Diverse Natuurtoetsen/effectbeoordelingen (Natura 2000/NNN/soorten)

 Grote mer/planstudies/ (infrastructuur o.a. A2 DB-Eindhoven, ViA15)

 Raad van State

 Inrichtingsplannen (o.a. natuur/beekherstel)
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Vereniging Mooi Wageningen
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 in 2001 ontstaan 

 uit protest tegen bouwplannen Wageningse Eng 

Doelstellingen zijn:

 Behoud en verdere ontwikkeling van natuur & landschap Wageningen

 Stimuleren en ondersteunen van de gemeente Wageningen bij haar 

streven de kwaliteit van haar natuur en landschap te beschermen en 

te vergroten.

Bestuursleden o.a.:  
Patrick Jansen – ecoloog WUR 
Raoul Beunen - Open Universiteit/ externe medewerker WUR 

– RO Wnb/natuurbeleid
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Nudepark II fase 1 – een bedrijventerrein
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Fase 1

Nudepark I

Fase 2

Fase 1 Natuur/
waterberging

Oude Nude

Wageningen
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aanleiding & ambitie 
gemeente

Ontwerpbestemmingsplan
beeldkwaliteitsplan

omgevingsvergunning

Gemeentelijke kaders

Vastgesteld bestemmingsplan

Onherroepelijk bestemmingsplan

Ruimtelijk planproces algemeen 

uitvoering

zienswijzen

beroep
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Start procedure en afspraken
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aanleiding & ambitie gemeente
schuifruimte revitalisering 

bestaande bedrijventerrein

Vaststellen gemeentelijke kaders 2012

‘anterieure overeenkomst’
college B&W & projectontwikkelaar 2011/2012

afspraken
 medewerking bij vaststellen bestemmingsplan
 medewerking bij verlening vergunningen

Duurzaamheidsprofiel – duurzame gebiedsontwikkeling

a) een robuuste groenstructuur en natuurlijke oevers,
b) het behoud van bestaande landschappelijke elementen,
c) een passende landschappelijke inpassing en
d) de realisatie van nieuwe natuur met een grote

biodiversiteit.

omwonenden – inspreken gemeenteraad
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Ontwerpbestemmingsplan
beeldkwaliteitsplan

Natuurtoets beschermde soorten 
 Poelkikker (HR/tabel 3)
 Steenuil – (VR/cat.1) wel activiteit – geen verblijfplaats
 Vleermuis (HR/tabel)

- activiteiten /geen verblijfplaatsen

Ingrepen:
-verbreden watergang/ versmallen watergang

Mitigatieplan poelkikker: 
plasdraszone/wadi speciaal ingericht 
voor amfibieën met flauwe oevers 

adulten+eiklompen

adulten paarkleed
juvenielen

plasdraszone

Stedebouwkundige visie 2010
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Ontwerpbestemmingsplan/
Beeldkwaliteitsplan 2014

Duurzame gebiedsontwikkeling?
a) Robuuste groenstructuur en natuurlijke oevers,
b) Behoud bestaande landschappelijke elementen,
c) passende landschappelijke inpassing
d) realisatie nieuwe natuur met grote biodiversiteit

“Natuurstrook – plasdraszone”
 bestemming waterretentie
 cultuurtechnisch ontwerp 

1:31:7

2:3
noord zuid
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Ingreep groter dan ontwerp bestemmingplan
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Bomenkap voorzien waaronder forse knotwilgen
Niet nodig – blijven groenstructuren in BKP m.u.v. ontsluitingsweg 



14 maart 2019

Zienswijzen (2014)
omwonenden/vereniging Mooi Wageningen
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A. Geen nut en noodzaak extra bedrijventerrein (leegstand)
B. Onderzoeken/invulling  onvoldoende

• Gemiste zwaarder beschermde soorten
• Onvoldoende onderzoek en effectbeoordeling bomenkap

• Onvoldoende invulling leefgebied poelkikker 
• Geen waarborging natuur in  bestemmingsplan

• Geen invulling duurzame gebiedsontwikkeling
=> Geen behoud van waardevolle landschappelijke structuren
(ook strijdig met bomenbeleidsplan)
=> Gemiste kansen natuurlijke inrichting gericht op soorten die in /nabij plangebied 
en hoge biodiversiteit.
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• Bestemming natuur nevenfunctie waterretentie

Politieke discussie & ronde tafelgesprek

gemeenteraad, burgers, projectontwikkelaar & Ouwehand

• nut en noodzaak NPII fase 1– extra onderzoek – uitstel

• inbreng discussie 4 ha pandaparkeerplaats (fase 2)

• geen tijd voor discussie overige punten o.a. natuur

Bestemmingsplan & BKP ter vaststelling 2015

Fase 1

Fase 2

Fase 1
Natuur/
water

Pandaparkeerplaats – 4 ha/1400 plaatsen 
& solarparken 3,5 ha
tijdelijke omgevingsvergunning (10 jaar)
B&W incl bomenkap
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Vervolg in 2016….

12

Panda P- plaats
tijdelijke omgevingsvergunning aug 2016

Omgevingsdienst de Vallei 

Vaststelling bestemmingsplan
Gemeenteraad 4 juli 2016

Voorlopige voorziening 
november 2016

Bezwarencie
bezwaren gegrond verklaard

onvoldoende toetsing beschermde soorten/
geen vvgb (ontheffing) BG provincie GLD
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Vervolg 2016…2017  
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geen Panda P-plaats
wel bomenkap/bouwrijp maken
in afwachting RvS uitspraak 

Voorlopige voorziening 
nov 2016

Tegen advies ecologisch bureau/advocaten:
-NDFF-data nietszeggend !!!
-geen sporen van vleermuizen aan muur  !!
-geen sporen van kerkuil !!

-RELATIVITEITSVEREISTE  (art.l 8:69a Awb) – woonafstand

Nieuwe soorten kerkuil (VR cat 3);  
grote modderkruiper (HR- NDFF/Ravon); 
behoud groenstructuren (vleermuizen, steenuil, poelkikker);
ontheffing zwaarder beschermde soorten

Panda P-plaats
college B&W zet door

framing “P-plaats op bedrijventerrein
Gemeenteraad bang voor 11 milj.schadeclaim
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Beroep RvS BP NP II fase 1
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Aanvullende natuuronderzoeken onafhankelijk bureaus

Onherroepelijk bestemmingsplan 30 aug 2017
- ingebrachte informatie soorten – niet aannemelijk

bomenkap zaterdag 2 september 2017

Provincie GLD Wnb 2017
-wel degelijk overtreding t.a.v. poelkikker vernietiging leefgebied
-alsnog ontheffing vereist
-alsook ontheffing voor kerkuil, gewone dwergvleermuis, grote 
modderkruiper, steenuil
-voldoende maatregelen treffen

Rechtbank Arnhem  1 juni 2018 
-kapvergunning vernietigd
-gemeente houdt zich niet aan bomenbeleid
-herplant is onduidelijk

 Overleg Mooi Wageningen-ontwikkelaar
herplant

Beroep Rechtbank

omgevingsvergunning

Netwerk Groene bureaus – berisping ecologisch adviesbureau

14 dikke knotwilgen geveld 
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Vervolg Wnb soortenbescherming
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Overleg herplant en planning bouwrijp maken
Mooi Wageningen – projectontwikkelaar /uitvoerder– gemeente

september 2018

Provincie GLD – handhaving november 2018
- Handhaver geen overtreding gezien want de soort zit er niet meer;
- Hersteld – overtreding geconstateerd, 
onder last van dwangsom  maatregelen treffen voor poelkikker en grote 
modderkruiper voor 31 december 2018;
- Voor sloop gebouwen (kerkuil/gewone dwergvleermuis) 
eerst ontheffing nodig

Ontheffing aangevraagd - niet afgegeven:
advies ecologisch adviseur - begin met werken/bouwrijp maken kan 
geen overtreding verbodsbepalingen Leefgebied poelkikker

Grote modderkruiper (Rémon ter Harmsel)
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Maatregelen:
-aanleg poel/verder uitdiepen  waterretentie -onvoldoende
-maatregelen voor grote modderkruiper (niet uitgevoerd)
- aanbrengen amfibietunnels – 30 cm diameter –werkt niet
-boomstronken
-bos wilgentenen in het water
-haag veldesdoorn

Beheer 
-gemeente waterberging/droog deel
-waterschap –legger watergangen

geen beheerplan
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aanleiding & ambitie 
gemeente

Ontwerpbestemmingsplan
beeldkwaliteitsplan

omgevingsvergunning

Gemeentelijke kaders

Vastgesteld bestemmingsplan

Onherroepelijk bestemmingsplan

(on)macht planproces 

zienswijzen

beroep

Rol eigenaar/initiatiefnemer

Rol ecologische adviseurs

Rol gemeenteraad & college
mede initiatiefnemer & bevoegd gezag (OddV)

Rol bezwaarmakers

Rol provincie GLD
BG Wnb
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Ontwerpbesluit ontheffing  8 maart 2019 
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In 2004 èn 2008 al ontheffing door Dienst Regelingen verleend!!!!!

Verplichtingen opgenomen voor westelijk deel plangebied
poelkikker!!
grote modderkruiper!!!!!!!
waterspitsmuis!!!!

Diverse voorwaarden opgenomen voor
gewone dwergvleermuis,  grootoorvleermuis, et cetera
en monitoring

Ontheffing provGLD
8 maart 2018
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veel negatieve energie,  tijd en kosten
kansen voor natuur & hoge biodiversiteit voor het oprapen

(beschermde) natuur/ecologie trekt  aan het kortste eind
tijdelijk opleving zeldzame akkersoorten

We gaan door…..hopelijk in betere samenwerking

Eindbalans


