
Kennisgeving  

terinzagelegging Besluiten  

aanleg Rietmoeras gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid 

 
Van donderdag 5 september 2013 tot en met woensdag 16 oktober 2013 liggen 
ter inzage: de omgevingsvergunningen van de gemeente Kampen, de 
watervergunning van Waterschap Groot Salland en de ontheffing Flora- en 
faunawet van de minister van Economische Zaken.  
 

De ontwerpbesluiten voor de aanleg van het Rietmoeras gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid 

hebben ter inzage gelegen van donderdag 23 mei 2013 tot en met woensdag 3 juli 2013. Na de 

terinzagelegging van de ontwerpbesluiten hebben de betreffende bevoegde gezaginstanties de 

besluiten vastgesteld. 

 

Aanleg rietmoeras als onderdeel van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid 

De aanleg van de 8 hectare rietmoeras nabij de Buitendijksweg te Kampen maakt onderdeel 

uit van de natuurinclusieve aanpak van IJsseldelta-Zuid en is noodzakelijk om negatieve 

effecten op de Grote Karekiet en de Roerdomp, die door de aanleg van de bypass ontstaan, te 

voorkomen. Door de aanleg van de bypass gaat circa 4 hectare rietoevers langs de 

Veluwerandmeren verloren. Voorwaarde vanuit de Natuurbeschermingswetgeving en de 

bevoegde gezagen is dat dit nieuw te ontwikkelen rietmoeras van voldoende kwaliteit moet 

zijn voordat met de aanleg van de hoogwatergeul (Reevediep) kan worden gestart. De 

vrijkomende grond wordt in een tijdelijk gronddepot (Gemeente Kampen, sectie P, nummer 

4916) opgeslagen. 

 

Welke besluiten liggen nu ter inzage? 

1. De omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 

waarmee a. de aanleg van het tijdelijke gronddepot en b. het rietmoeras mogelijk worden 

gemaakt en waarmee kan worden afgeweken van het bestemmingsplan „1
e
 herziening 

Dronthen‟ van de gemeente Kampen, met alle bijbehorende stukken. 

2. De watervergunning op grond van de Waterwet voor het uitvoeren van handelingen in het 

watersysteem van Waterschap Groot Salland, met alle bijbehorende stukken. 

3. De ontheffing op grond van de Flora- en faunawet  die betrekking heeft op het door 

werkzaamheden mogelijk handelen in strijd met artikel 11 van de minister van 

Economische Zaken, met alle bijbehorende stukken. 

Deze besluiten worden met dezelfde procedure (provinciale coördinatieregeling) voorbereid, 

waarbij de provincie Overijssel de algehele coördinatie verzorgt.  

Tijdens de gecoördineerde zienswijzenpocedure is een aantal zienswijzen ingediend. De 

bevoegde gezagen hebben gezamenlijk de Reactienota Rietmoeras IJsseldelta-Zuid opgesteld, 

die als bijlage bij de besluiten is gevoegd. 

De zienswijzen hebben niet tot aanpassing van de ontwerpbesluiten geleid. Bij de vaststelling 

van de ontheffing op grond van de Flora- en faunawet is een ambtshalve wijziging 

doorgevoerd in voetnoot 1 van de brief. De overige besluiten zijn ten opzichte van de 

ontwerpbesluiten niet inhoudelijk gewijzigd. 

 
Hoe komt u aan informatie? 

Van donderdag 5 september 2013 tot en met woensdag 16 oktober 2013 liggen alle stukken 

op de volgende locaties ter inzage:  

 provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle, geopend van 9.00 uur tot 17.00 

uur; 



 gemeentehuis Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1 te Kampen, geopend op maandag, 

dinsdag en donderdag van 8.30-17.00 uur, woensdag tot 19.00 uur en vrijdag tot 16.00 

uur. 

In het provinciehuis in Zwolle kunt u de stukken ook buiten kantooruren inzien. Wilt u van 

deze mogelijkheid gebruikmaken, neem dan binnen de periode van terinzagelegging 

telefonisch contact op met mevrouw A. Spoelder via 038 499 81 14, zodat met u een afspraak 

gemaakt kan worden. 

 

Alle documenten zijn te raadplegen via www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl. De 

watervergunning van Waterschap Groot Salland is tevens te raadplegen op 

www.wgs.nl/bekendmakingen. De omgevingsvergunningen van de gemeente Kampen zijn 

ook digitaal te raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt 

zoeken op de naam “Omgevingsvergunning Rietmoeras” of op het planidentificatienummer 

NL.IMRO.0166.00991138-VB01, en op de naam “Omgevingsvergunning Gronddepot” of op 

het planidentificatienummer NL.IMRO.0166.00991139-VB01.  

 

Hoe kunt u uw beroep instellen? 

Binnen zes weken na de dag waarop het besluit bekend is gemaakt, te weten van 5 september 

tot en met 16 oktober, kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van 

de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Deze rechter beslist in enige instantie 

over de ingestelde beroepen.  

Het instellen van beroep is mogelijk voor: 

 belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen bij de ontwerpbesluiten naar voren hebben 

gebracht; 

 belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij daarop geen 

zienswijzen naar voren hebben gebracht; 

 belanghebbenden die het niet eens zijn met de wijzigingen die zijn aangebracht in de 

definitieve besluiten ten opzichte van de ontwerpbesluiten, ook wanneer zij geen 

zienswijzen hebben ingediend. 

 

Het ondertekende beroepschrift dient ten minste te bevatten: 

 uw naam en adres; 

 de dagtekening; 

 een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht (zo mogelijk kopie van het 

besluit bijvoegen); 

 een opgave van de redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen. 

 

Crisis- en herstelwet 

Afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet is van toepassing op de besluiten ter 

verwezenlijking van IJsseldelta-Zuid. Voor het instellen van beroep betekent dit: 

 dat de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen; 

 het beroep niet-ontvankelijk wordt verklaard, indien binnen de beroepstermijn geen 

gronden zijn ingediend en 

 deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. 

 

Inwerkingtreding en verzoek om voorlopige voorziening 

Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, 

kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, bijvoorbeeld 

een schorsing van het besluit.  

http://www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl/
http://www.wgs.nl/bekendmakingen
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij 

het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd. 

 

Griffierecht 

Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoekschrift om een voorlopige voorziening 

is griffierecht verschuldigd. 

 

Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de internetsite van de Raad van State: 

www.raadvanstate.nl. 

 

Vragen 

Voor vragen en nadere informatie over het project en de procedure kunt u terecht bij de 

coördinator procedures IJsseldelta-Zuid van de provincie Overijssel, de heer M. Tonkes, 

telefoonnummer 038 499 78 52 of mevrouw A. Spoelder telefoonnummer 038 499 81 14 .  

 


