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1 Inleiding 

Bij de realisatie van het project IJsseldelta-Zuid/Reevediep wordt de bestaande rietzone langs het 

Drontermeer ter hoogte van de Reevedam en de vaargeul/Reevediep verwijderd. In eerste instantie 

wordt in 2015 alleen voor de aansluiting van de Reevedam op het vaste land de rietkraag over een 

lengte van circa 100 meter verwijderd. In de uitvoeringsplanning wordt eind 2017 de C-kering 

doorgestoken waardoor een opening in de rietkraag wordt veroorzaakt van circa 250 meter breedte. 

Uiteindelijk verdwijnt, ook rekening houdend met verstoring door recreatie, 4,11 ha aan rietland als 

leefgebied voor de Grote Karekiet en Roerdomp. 

 

Om verlies aan rietland te voorkomen wordt in nieuw waterriet voorzien voordat het huidige areaal 

wordt aangetast. In totaal wordt circa 20 ha waterriet ten noorden van de Hanzelijn gerealiseerd, dat 

tevens een planologische bescherming krijgt en wordt opgenomen in de begrenzing van het Natura 

2000-gebied Veluwerandmeren. 

 

Gezien de benodigde ontwikkelingstijd is het van groot belang om op tijd met de aanleg van het 

rietmoeras ten noorden van de Hanzelijn te starten. De ontwikkeling van een nieuw rietmoeras 

langs het Drontermeer vormt een essentieel onderdeel van de integrale gebiedsontwikkeling 

IJsseldelta Zuid/Reevediep. Zonder het realiseren van een deel van het rietmoeras vooraf komt de 

realisatie van het project vanuit eisen in het kader van de natuurwetgeving in gevaar. Uitgangspunt 

voor het project IJsseldelta-Zuid Reevediep is het toepassen van een integraal natuurinclusief 

ontwerp. Dit betekent dat binnen het project is gestreefd naar het zo veel als mogelijk voorkomen van 

schade aan natuurwaarden en het optimaliseren van de natuurwinst die kan worden geboekt, in 

samenhang met de overige doelen van het project. Voordeel van deze werkwijze is dat schade aan 

bestaande natuurwaarden wordt geminimaliseerd, potenties voor nieuwe natuur worden benut en de 

noodzaak van wettelijke compensatie van natuurwaarden achteraf wordt voorkomen. 

 

Het rietmoeras ten noorden van de Hanzelijn (totaal circa 20 hectare) wordt primair aangelegd voor 

kwetsbare rietvogels, met name roerdomp en grote karekiet, en wordt daarnaast ook ingericht voor 

andere kenmerkende soorten, zoals waterspitsmuis en grote modderkruiper. Voor de rietvogels 

gelden twee hoofddoelstellingen: 
1. Het bieden van alternatief leefgebied in verband met voorziene aantastingen van 4,11 hectare 

bestaand leefgebied in het project IJsseldelta Zuid, door de aanleg van de Reevedam en de 
opening van de vaargeul in de Drontermeerdijk. Dit is een harde randvoorwaarde vanuit het 
beschermingsregime voor het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren. De kwaliteit van het nieuwe 
leefgebied moet voldoende zijn, voordat de aantasting van bestaand gebied mogelijk is 

2. Het realiseren van extra areaal rietland als invulling van de uitbreidingsdoelen voor de populaties 
rietvogels langs het Drontermeer 

 
De aanleg van het rietmoeras is opgedeeld in 2 fasen (fase 0 en fase 1). Deze ruimtelijke 
onderbouwing heeft enkel betrekking op fase 0. De grond, die vrijkomt bij de realisatie van het 
rietmoeras fase 0 kan gebruikt worden tijdens de realisatie van het Reevediep. Om deze reden wordt 
de grond afgevoerd naar een depot vlakbij het projectgebied. De grond blijft hier liggen totdat de 
realisatie van het Reevediep van start gaat. Als het project IJsseldelta-Zuid Reevediep gereed is, is 
het tijdelijke gronddepot opgeruimd. 
 



Omdat de realisatie van rietmoeras en de aanleg van het tijdelijke gronddepot strijdig zijn met het 
vigerende bestemmingsplan is een omgevingsvergunning voor een planologische afwijking nodig. 



1.1 Ligging projectgebied 

In de huidige situatie wordt het terrein gebruikt voor agrarische doeleinden. In onderstaande figuur 1.1 

is een tekening van de toekomstige situatie van het rietmoeras opgenomen. Deze ruimtelijke 

onderbouwing heeft alleen betrekking op fase 0 (dit betreft het lichtblauwe deel) en op het tijdelijke 

gronddepot. De ligging van het tijdelijke gronddepot is weergegeven in figuur 1.2. 

 

 
Figuur 1.1 Situering rietmoeras fase 0 (lichtblauwe deel) 

 



 
Figuur 1.2 Situering tijdelijke gronddepot 

 

De oppervlakte van het rietmoeras fase 0 is groot genoeg (ruim 8 hectare ter vervanging van 4,11 

hectare leefgebied dat verdwijnt) om als alternatief leefgebied te dienen voor roerdomp en grote 

karekiet, waardoor de eerste doelstelling voor de rietvogels kan worden gehaald. Bijkomend voordeel 

is dat in het deelgebied de waterstand nauwkeurig geregeld kan worden, waardoor een optimale 

rietontwikkeling kan worden bereikt. Dit is van belang omdat de goede ontwikkeling van waterriet niet 

eenvoudig is. Goede sturingsmogelijkheden in het waterregime zijn dus een groot voordeel en een 

belangrijke randvoorwaarde.  

 

Het aan te leggen tijdelijke gronddepot heeft een omvang van circa 4 hectare en een hoogte van 2 

meter. Hierin past de verwachte 80.000 m3 grond, die vrijkomt bij de realisatie van het rietmoeras fase 

0. 
 
1.2 Geldend bestemmingsplan 

Omdat de realisatie van rietmoeras en de aanleg van het tijdelijke gronddepot strijdig zijn met het 

vigerende bestemmingsplan ‘1e herziening Dronthen’, is een omgevingsvergunning voor een 

planologische afwijking nodig. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 25 februari 1982 en 

goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Overijssel op 23 maart 1983. De bestemming is 

‘Agrarische doeleinden, klasse B’. De Provincie Overijssel heeft een aanvraag gedaan bij de 

gemeente Kampen om de strijdigheid met het bestemmingsplan op te heffen door het aanvragen van 

een omgevingsvergunning (art. 2.1 lid 1 sub c WABO). 

 





2 Onderzoek 

 
2.1 Algemeen 

Artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht in combinatie met artikel 3.1.6 van het Besluit 
ruimtelijke ordening verplicht het college van burgemeester en wethouders onderzoek te doen naar 
de relevante feiten en de af te wegen belangen die bij de aangevraagde bestemmingsplanherziening 
komen kijken. In dit hoofdstuk zal dan ook op de voor het onderhavige plangebied relevante aspecten 
worden ingegaan. Het betreft hier niet alleen de ruimtelijke problematiek maar ook de aspecten die 
samenhangen met het milieu, de archeologie, ecologie, luchtkwaliteit en externe veiligheid. 

2.2 Beleidskader 

 
2.3.1 Nationaal beleid 

Nota ruimte 

De Nota Ruimte bevat de visie van het rijk op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2020, met 
een doorkijk naar 2030. Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de 
verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak in Nederland. Meer specifiek richt de 
nota zich op vier algemene doelen:  

• versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland; 
• bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland; 
• borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden; 
• borging van de veiligheid (tegen water en risicovolle activiteiten). 

 
Het gehele project IJsseldelta-Zuid is ten behoeve van waterveiligheid. Daarmee passen ook de 
voorgenomen ontwikkelingen (rietmoeras en tijdelijke gronddepot) binnen de kaders van de Nota 
ruimte. 
 
2.3.2 Provinciaal beleid 

Omgevingsvisie Overijssel 

De provincie Overijssel heeft op 1 juli 2009 de Omgevingsvisie Overijssel vastgesteld. Deze 

Omgevingsvisie vervangt het Streekplan Overijssel 2000+ en de aanvullingen daarop, het Verkeer- 

en Vervoerplan, het Waterhuishoudingsplan en het Milieubeleidsplan. In de omgevingsvisie zijn alle 

provinciale plannen voor de fysieke leefomgeving gebundeld. Hierin is ook de integrale 

gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid opgenomen.  

 

De ambitie van Overijssel is om een vitale samenleving tot ontplooiing te laten komen in een mooi 

landschap. Een samenleving, waarin alle Overijsselaars zich thuis voelen en participeren. Met 

bloeiende steden als motoren voor cultuur en werkgelegenheid, ingebed in een landschap, waarin 

wonen, natuur, landbouw en water elkaar versterken. 

 



Het beleid voor de fysieke leefomgeving staat primair in dienst van de sociaaleconomische 

ontwikkeling van Overijssel. Dit betekent dat ruimte gemaakt is voor ontwikkeling van 

werkgelegenheid en hoogwaardige woonmilieus. De provincie zet in op waterveiligheid, een gezond 

milieu en goede volksgezondheid en het versterken van het waardevolle en karakteristieke 

landschap. Ruimtelijke dynamiek moet benut worden als een kans om de ruimtelijke kwaliteit en 

duurzaamheid te versterken.  
 

De Omgevingsvisie heeft de status van: 
• Structuurvisie onder de (nieuwe) Wet ruimtelijke ordening; 
• Regionaal Waterplan onder de (nieuwe) Waterwet (en Provinciaal Waterhuishoudingsplan onder 

de Wet op de waterhuishouding tot de inwerkingtreding van de Waterwet); 
• Milieubeleidsplan onder de Wet milieubeheer; 
• Provinciaal verkeer- en vervoersplan onder de Planwet Verkeer en Vervoer; 
• Bodemvisie in kader van ILG-afspraak met het Rijk. 
 

Met het oog op het behouden en vergroten van de waterveiligheid kiest Overijssel voor voortvarende 

voortzetting van het beleid ‘Ruimte voor de rivier’ en het gebiedsontwikkelingsproject ‘IJsseldelta’ met 

daarin het Reevediep bij Kampen. Om het project IJsseldelta-Zuid uit te voeren is de aanleg van het 

rietmoeras noodzakelijk. De integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid bevat  naast de aanleg 

van een blauwe bypass van de IJssel tevens een versterking van infrastructuurverbindingen en de 

realisatie van woningbouw en natuur. De bereikbaarheid van het gebied wordt gegarandeerd door 

opwaardering van onder andere de wegen N50 en N23 en realisatie van de Hanzelijn.  

 

Omgevingsverordening Overijssel 2009 

 

De Omgevingsvisie is gekoppeld aan de omgevingsverordening, die ook op 1 juli 2009 is vastgesteld. 

De Omgevingsverordening is, naast gebiedsontwikkeling, subsidies en prestatieafspraken, één van 

de instrumenten om de ambities van de Omgevingsvisie te realiseren. Uitgangspunt daarbij is dat niet 

meer geregeld is dan strikt noodzakelijk is en dat dubbelingen met andere regelgeving ongewenst zijn 

(minder regels en meer samenhang).  

 

Voor de verordening betekent dit bijvoorbeeld het verankeren van het principe van zuinig en 

zorgvuldig ruimtegebruik, ofwel: benutten van bestaand bebouwd gebied voordat er wordt uitgebreid, 

bijvoorbeeld door herstructurering. Het combineren van verschillende functies, bijvoorbeeld water en 

natuur, wonen en werken wordt gestimuleerd. Bovendien waarborgt de verordening dat dit soort 

ontwikkelingen op creatieve wijze worden verbonden met aanwezige gebiedskenmerken, zoals 

landschap, infrastructuur, duurzame energie, ondergrond, enz. De voorwaarden vanuit deze 

gebiedskenmerken zijn te vinden in de Catalogus Gebiedskenmerken. Aan kwetsbare functies als de 

Ecologische Hoofdstructuur en de drinkwatervoorziening biedt de verordening heel specifieke 

bescherming. 
 

2.3.3 Gemeentelijk beleid 

 Structuurvisie Kampen 2030 

 



 

Op 28 mei 2009 is de Structuurvisie 2030 Kampen vastgesteld door de raad. Dit strategische 
document bevat de uitgangspunten van het ruimtelijk beleid. Hierin wordt aangegeven hoe de 
gemeente verwacht het ruimtelijk beleid te gaan uitvoeren in de komende jaren. De Structuurvisie is 
een richtinggevend document. 

In de structuurvisie is de aanleg van het Reevediep, een overloop aan de zuidzijde van de stad 
Kampen, tussen IJssel en Dronter meer, die er voor moet zorgen dat Kampen in de toekomst de 
waterafvoer van de IJssel kan blijven verwerken, zonder natte voeten te krijgen, specifiek genoemd. 
Daarmee passen ook de voorgenomen ontwikkelingen, de aanleg van het rietmoeras en het tijdelijke 
gronddepot, binnen de kaders van de structuurvisie. 

Ontwikkelingsperspectief nationaal landschap IJsseldelta 

Zoals eerder beschreven zijn in de Nota Ruimte verschillende Nationale Landschappen aangewezen 
en het plangebied ligt in één daarvan; het Nationaal Landschap IJsseldelta. De opgave voor deze 
Nationale Landschappen is het behouden, duurzaam beheren en waar mogelijk versterken van de 
bijzondere kwaliteiten. Ook de recreatieve toegankelijkheid moet vergroot worden. De opgave voor 
het gebied IJsseldelta is in eerste instantie uitgewerkt in een ontwikkelingsperspectief. Daarna volgt 
uitwerking in een uitvoeringsprogramma. 

Het gebied IJsseldelta heeft drie kernkwaliteiten, namelijk: 

• de grote mate van openheid; 
• de oudste rationele, geometrische verkaveling; 
• reliëf in de vorm van huisterpen en kreekruggen. 
 
De voorgenomen ontwikkelingen tasten de drie bovengenoemde kernkwaliteiten niet aan.  
 



 
2.4 Milieutechnische toelaatbaarheid 

Het uitgangspunt is dat met de realisering van het plan een goede omgevingssituatie ontstaat. 

Daarom zijn in het kader van deze ruimtelijke onderbouwing de (wettelijk) noodzakelijke toetsen 

verricht. 

 
2.4.1 Geluid 

Bij het doorlopen van een procedure op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening geldt 

een onderzoeksplicht voor geluid. Dit onderzoek richt zich op woningen en andere geluidsgevoelige 

bestemmingen die binnen een geluidszone van een weg, een spoorweg of een industrieterrein zijn 

gelegen.  

 

Het rietmoeras produceert geen geluid en is derhalve vanuit het aspect geluid inpasbaar. Betreffende 

het gronddepot wordt een geluidsonderzoek uitgevoerd rekening houdend met de aan- en 

afvoerbewegingen. Naar verwachting is ook het tijdelijke gronddepot inpasbaar. Zodra het 

geluidsonderzoek gereed is, wordt dit beschikbaar gesteld aan het bevoegd gezag. 

 
2.4.2 Luchtkwaliteit 

Op 15 november 2007 is de Wet luchtkwaliteit in werking getreden. Deze wet vervangt het Besluit 

luchtkwaliteit 2005. De wet is enerzijds bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid aan 

te pakken, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging. Anderzijds heeft de wet tot doel 

mogelijkheden te creëren voor ruimtelijke ontwikkeling, ondanks overschrijdingen van de Europese 

grenswaarden voor luchtkwaliteit. 

 

Op grond van de Wet mogen nieuwe ontwikkelingen niet leiden tot een overschrijding van de normen 

(grenswaarden) die aan een aantal verontreinigende stoffen zijn gesteld.  

 

Niet bij alle besluiten en bevoegdheden is toetsing aan de ‘Wet luchtkwaliteit’ verplicht. Uit artikel 5.16 

lid 2 blijkt dat voor een bestemmingsplanwijziging toetsing nodig is. Om die reden is bij het onderhavig 

onderzoek de ‘Wet luchtkwaliteit’ relevant.  

 

Bij invoering van de Wet luchtkwaliteit eind 2007 is het begrip ‘niet in betekenende mate’ (NIBM) 

geïntroduceerd. Wanneer een project NIBM bijdraagt aan verslechtering van de luchtkwaliteit, is 

het uitvoeren van een luchtkwaliteitonderzoek niet meer noodzakelijk. Het rietmoeras brengt geen 

extra verkeer met zich mee en kan dus als NIBM beschouwd worden en daarmee is het rietmoeras 

fase 0 inpasbaar. 

 

Betreffende het tijdelijke gronddepot is een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd. Hieruit is naar voren 

gekomen dat de optelsom van de achtergrondconcentratie en de bijdrage van het gronddepot voor 

NO2 niet leidt tot overschrijdingen van de grenswaarden voor de jaargemiddelde en uurgemiddelde 

concentraties in 2013. Voor PM10 worden de maximaal toegestane concentratie van 40 µg/m3 en de 

24-uursgemiddelde grenswaarde niet overschreden. De verwachting is dat de ontwikkeling inpasbaar 

is vanuit het oogpunt van luchtkwaliteit op basis van artikel 5.16 lid 1a van de Wet luchtkwaliteit. 

 



Het afvoeren van de grond gebeurt in een later jaar. De totale concentraties, bestaande uit de 

achtergrondconcentraties en de bronbijdrage, zijn berekend voor 2014 en 2015 en zijn eveneens 

naar verwachting inpasbaar. De bijdrage van de werkzaamheden zal in latere jaren nagenoeg 

gelijk blijven, terwijl de achtergrondconcentraties afnemen. Daarom is de verwachting dat ook als 

een verder in de toekomst gelegen moment wordt gekozen voor de afvoer van de grond, de 

werkzaamheden inpasbaar zijn. 

 
2.4.3 Externe veiligheid 

In de directe omgeving van het plangebied of in het plangebied zelf vindt geen relevant transport 

van gevaarlijke stoffen over de weg, spoor, water en per buisleiding plaats. Het is daarom niet 

nodig om het plaatsgebonden risico of het groepsrisico bij het besluit te betrekken. 

 
2.4.4 Bodem 

Het beleid ten aanzien van de bodemkwaliteit is op nationaal niveau vastgelegd in de Wet 

bodembescherming (Wbb) en het (bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een 

duurzaam bodembeheer.  

 

Bij een ruimtelijk plan moet de bodemkwaliteit van het betreffende gebied inzichtelijk worden 

gemaakt. Hierbij is van belang te weten of er bodemverontreiniging is die de functiedoelen kan 

frustreren, of er gezondheidsrisico’s of ecologische risico’s daardoor zijn en wat de mogelijkheden zijn 

om er tijdig iets aan te doen. Om deze vragen te beantwoorden is wettelijk verplichte informatie over 

de bodemkwaliteit nodig. 

 

Het uitgangspunt wat betreft de bodem in het plangebied is, dat de kwaliteit ervan zodanig dient te 

zijn dat er geen risico’s zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik van het plangebied voor de 

beoogde functie(s).  

 

Ten behoeve van de gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid en meer specifiek de aanleg van het 

Reevediep en woongebied ten zuiden van de Hanzelijn voorzover gelegen op het grondgebied van de 

gemeente Kampen is op verschillende plaatsen een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd, onder 

andere ter plaatse van perceel Buitendijksweg 7. Deze locatie ligt het dichtst bij de planlocatie van het 

rietmoeras. De resultaten en conclusies van dit onderzoek worden hieronder beschreven.  

 

Ter plaatse van de bovengrondse dieseltank is in de grond zintuiglijk en analytisch geen 

verontreiniging met minerale olie aangetoond. In de mengmonsters van de boven- en ondergrond van 

het erfperceel zijn geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in gehalten boven de 

achtergrondwaarde en/of rapportagegrens. In het grondwater zijn, behoudens een licht verhoogde 

concentratie van barium, geen van de geanalyseerde parameters aangetoond in concentraties boven 

de streefwaarde en/of rapportagegrens. 

 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan worden gesteld dat op de locatie behoudens barium in het 

grondwater (> streefwaarde) geen verontreinigingen zijn aangetroffen. Op basis van dit onderzoek 

wordt de voorgenomen ontwikkeling vanuit het aspect bodem niet belemmerd, en is derhalve 

inpasbaar. Echter wordt er ter plaatse van het rietmoeras fase 0 nog een aanvullend onderzoek 



uitgevoerd om de kwaliteit te bepalen en tevens wordt ter plaatse van het tijdelijke gronddepot een 

bodemonderzoek uitgevoerd. 

 

Naar verwachting zijn er voor zowel het tijdelijke gronddepot als het rietmoeras fase 0 vanuit het 

aspect bodem geen knelpunten. Zodra het onderzoek gereed is, wordt deze beschikbaar gesteld aan 

het bevoegd gezag. 

 
2.4.5 Kabels en leidingen 

In of bij het plangebied zijn geen kabels of leidingen gelegen die een risico vormen voor de veiligheid 

of gezondheid.  

 
2.4.6 Milieuzonering 

Als uitgangspunt geldt dat het project niet leidt tot milieuoverlast bij milieugevoelige functies in de 

omgeving. Ten behoeve van de milieuzonering rond bedrijven is door de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten (VNG) het systeem ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) ontwikkeld in de vorm van een 

bedrijvenlijst. Daarin worden op basis van de SBI-code indicatieve afstanden bepaald voor allerlei 

vormen van bedrijfsactiviteiten. De afstandcriteria hebben betrekking op de milieuaspecten geluid, 

stank, stof en gevaar. 

 

Een rietmoeras en een tijdelijk gronddepot zijn niet als een milieubelastende en/of milieugevoelige 

functie opgenomen in de uitgave Bedrijven en Milieuzonering (2009). Dit doordat een rietmoeras en 

een tijdelijke gronddepot geen stofhinder, geluidhinder of gevaar oplevert.  

 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkelingen worden vanuit het aspect bedrijven- en milieuzonering niet 

belemmerd, en is derhalve inpasbaar. 
 

2.5 Water 

Bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen moet de watertoets worden toegepast. Dit houdt in dat 

alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf moeten bevatten. De watertoets is het hele proces van 

vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige 

aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. Het kader van de watertoets is vanaf 1 november 2003 

wettelijk verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro). 

 

Het beleid van het Waterschap Groot Salland staat beschreven in het Waterbeheersplan 2010-2015, 

de beleidsnota Leven met Water in Stedelijk Gebied, Strategische Nota Rioleringsbeleid 2007, Visie 

Beheer en Onderhoud 2050 en het Beleidskader Recreatief Medegebruik. Daarnaast is de Keur van 

het Waterschap Groot Salland een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen 

rekening moet worden gehouden. Op gemeentelijke niveau is het in overleg met het waterschap 

opgestelde gemeentelijk Waterplan en het (verbreed) gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van belang. 

 

De ontwikkeling van het rietmoeras maakt deel uit van het project IJsseldelta-Zuid en is noodzakelijk 

voor de aanleg van het Reevediep tussen de IJssel en het Drontermeer. De aanleg van het tijdelijke 



gronddepot is tevens noodzakelijk voor het project IJsseldelta-Zuid, omdat de grond die vrijkomt bij de 

realisatie van het rietmoeras, nodig is voor het project IJsseldelta-Zuid Reevediep. Voor de 

gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid is in het najaar van 2006 het ‘Masterplan Veilig wonen, werken 

en recreëren in IJsseldelta Zuid’ vastgesteld door de gemeenteraden van Kampen en Zwolle, 

Provinciale Staten van Overijssel en het Algemeen Bestuur van Waterschap Groot Salland. De 

gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid is als voorbeeldproject opgenomen in de Nota Ruimte. 

Belangrijke onderdelen van het Masterplan zijn de aanleg van een bypass tussen de IJssel en het 

Drontermeer en woningbouwontwikkeling ten zuiden en ten westen van Kampen. Het Reevediep is 

een van de benodigde maatregelen in de benedenloop van de IJssel om de verwachte hogere 

rivierafvoeren in de toekomst veilig te kunnen verwerken. In de in 2008 door Provinciale Staten van 

Overijssel vastgestelde partiële herziening van het Streekplan Overijssel 2000+ is de ontwikkeling van 

woningbouw ten westen van Kampen tot 2020 beperkt tot een tussen de Hanzelijn en het Reevediep 

gelegen locatie van 1.300 woningen. Dit wordt een waterrijk woonmilieu, dat gedeeltelijk op een 

klimaatdijk wordt gebouwd. In het Reevediep en de daaraan grenzende Onderdijkse Waard wordt 

ruim 400 hectare nieuwe natuur gerealiseerd. Daardoor ontstaat een ecologische verbinding tussen 

de IJsseluiterwaarden en de Veluwerandmeren.  

De aanleg van het rietmoeras en het tijdelijke gronddepot zal verwaarloosbaar weinig invloed hebben 

op het grondwatersysteem, er vindt namelijk geen extra verharding plaats. Een watertoets is daarom 

niet noodzakelijk.  
 
Conclusie 

Gezien het bovenstaande wordt de voorgenomen ontwikkeling vanuit het aspect water niet 

belemmerd, en is derhalve inpasbaar. 

 
2.6 Ecologie  

Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te worden gehouden met 

de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming.  

 
2.6.1 Gebiedsbescherming 

Ten aanzien van gebiedsbescherming kent Nederland de EHS, een samenhangend netwerk van 

natuurgebieden en ecologische verbindingszones. Daarnaast zijn door de provincie binnen de 

gemeente Kampen een aantal gebieden aangewezen als Weidevogelgebied en/of 

Ganzenfoerageergebied. Verder zijn in het kader van de Europese richtlijnen in Nederland speciale 

beschermingszones aangewezen die een wettelijke bescherming kennen vanuit de 

Natuurbeschermingswet 1998. Hiervoor zijn Natura 2000-gebieden aangewezen. 

 

Ter plaatse van het plangebied ligt geen EHS of Weidevogel-Ganzenfoerageergebied. Wel grenst het 

plangebied aan het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren, dat ook onderdeel is van de EHS. Het 

Natura 2000-gebied is aangewezen voor een groot aantal instandhoudingsdoelen, waaronder twee 

habitattypen, twee vissoorten, een vleermuissoort en een groot aantal broedvogels en niet-

broedvogels. De EHS-doelen (wezenlijke waarden en kenmerken) sluiten in dit geval naadloos aan op 

de Natura 2000-doelen. 

 



Omdat het plangebied buiten het Natura 2000-gebied en de EHS ligt dient alleen getoetst te worden 

op externe effecten. Uitgangspunt voor het project is dat geen aantasting van de waterkwaliteit in het 

Drontermeer plaatsvindt en ook geen fysieke ingrepen in het Natura 2000-gebied plaatsvinden. 

Effecten op habitattypen (waterplantengemeenschappen) en vissoorten in het Drontermeer zijn 

daarmee met zekerheid uitgesloten. 

 

Voor vleermuizen zoals de meervleermuis zijn geen verblijfplaatsen in of nabij het plangebied 

aanwezig. Het Drontermeer is een belangrijk foerageergebied, maar deze functie wordt niet aangetast 

door de voorgenomen ontwikkeling van het rietmoeras en het tijdelijke gronddepot. Dit heeft met 

zekerheid geen negatief effect op deze soort. 

 

Het Drontermeer heeft een belangrijke functie voor veel vogelsoorten. Veel van deze soorten zijn in 

meer of mindere mate gevoelig voor verstoring. Daarom worden de broedvogels en niet-broedvogels 

hieronder uitgebreider behandeld. 

 

Broedvogels 

Buitendijks liggen momenteel rietkragen die geschikt zijn als leefgebied voor Grote karekiet en 

Roerdomp. Binnendijks (van de oeverwal), waar in deel 1 de werkzaamheden plaatsvinden, is nog 

geen sprake van Natura 2000-gebied en is nog geen geschikt leefgebied voor deze soorten 

aanwezig. Grote karekiet en Roerdomp zijn beide niet gevoelig voor verstoring van extensieve 

recreatie buiten hun leefgebied [Krijgsveld et al., 2008]. Voor effecten van verkeer zijn door Foppen et 

al. [2002] en Foppen en Deuzeman [2007] wel negatieve effecten van verkeer op de Grote karekiet 

geconstateerd. Voor de Roerdomp werd een negatief effect van wegverkeer niet aangetoond. 

 

Door de relatief grote afstand van het plangebied ten opzichte van de buitendijkse rietkragen en 

omdat het werk achter de oeverwal plaatsvindt, vindt geen verstorend effect op de broedvogels 

plaats. Voorwaarde daarbij is wel dat vanaf de landzijde wordt gewerkt en het gebied tussen 

plangebiedsgrens en oeverzone langs het Drontermeer wordt gevrijwaard van materieel, mensen en 

andere verstorende zaken. 

 

Niet-broedvogels 

De werkzaamheden tijdens de inrichting van het gebied kunnen effecten hebben op rustende en 

foeragerende niet-broedvogels op het Drontermeer. Deel één van de werkzaamheden vindt, ten 

opzichte van niet-broedvogels, achter de brede (>10 meter) rietkraag en achter de oeverwal op 150 

meter van het water plaats. Hierdoor hebben de werkzaamheden voor deel één geen negatieve 

effecten op niet-broedvogels. Ook hier geldt als voorwaarde dat vanaf de landzijde wordt gewerkt en 

het gebied tussen plangebiedsgrens en oeverzone langs het Drontermeer wordt gevrijwaard van 

materieel, mensen en andere verstorende zaken. 

 

Conclusie  

Voor fase 0 van de aanleg van het rietmoeras en de aanleg van het tijdelijke gronddepot is geen 

sprake van effecten op instandhoudingsdoelen in het nabijgelegen Natura 2000-gebied 

Veluwerandmeren en ook niet van effecten op de EHS. Daarbij geldt wel als voorwaarde dat:   

• geen fysieke ingrepen in het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren plaatsvinden 

• geen aantasting van de waterkwaliteit in het Drontermeer plaatsvindt 



• vanaf de landzijde wordt gewerkt en het gebied tussen plangebiedsgrens en oeverzone langs het 

Drontermeer wordt gevrijwaard van materieel, mensen en andere verstorende zaken 

• de rijroute van de grond naar het tijdelijke gronddepot op 300 meter afstand van het Natura2000 

gebied moet plaatsvinden. 

 

Het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet (provincie Overijssel) heeft aangegeven dat het 

raadzaam is om, bij het ontbreken van een vergunningplicht, wel een uitspraak (bestuurlijk 

rechtsoordeel) van het bevoegd gezag te vragen, zodat een en ander goed geborgd is. 

 

 
2.6.2 Soortenbescherming 

De werkingssfeer van de Flora- en Faunawet is niet beperkt tot of gerelateerd aan speciaal 
aangewezen gebieden, maar geeft soorten overal in Nederland bescherming. Op grond van de Flora- 
en Faunawet gelden algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van beschermde 
plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen 
van beschermde diersoorten.  

In artikel 75 van de Flora en faunawet worden de ontheffingsmogelijkheden weergegeven. In principe 
zijn alle zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen die in Nederland voorkomen, beschermd. 
De aanvraag van een ontheffing en de toetsing aan de Flora- en Faunawet gebeurt niet in het kader 
van het bestemmingsplan, maar in de vergunningenfase van een initiatief.  

Om te beoordelen of dit bestemmingsplan ook uitvoerbaar is, wordt hierop vooruitlopend, een 
verwachting uitgesproken over de eventuele gevolgen voor de beschermde planten- en diersoorten in 
het plangebied. 

In de wet is een differentiatie aangebracht in niveau van bescherming. Op 23 februari 2005 is de zgn. 
“AMvB art. 75” van de Flora- en faunawet in werking getreden, waarin dit verschil is verwoord: 

• alle soorten, opgenomen in Habitat richtlijn bijlage IV, de Vogelrichtlijn en beschermde soorten van 
de Rode Lijst zijn beschermd onder het zwaarste regime (soorten van tabel 3); 

• soorten met vrijstelling bij een vastgestelde gedragscode (soorten van tabel 2); 
• soorten waarvoor een algemene vrijstelling geldt. 
 

Fase 0 van het projectgebied is binnen het project IJsseldelta-Zuid onderzocht op aanwezige 

beschermde soorten in het kader van de Flora- en faunawet. Soorten en soortgroepen waarop 

effecten kunnen optreden die zorgen voor een overtreding van een verbodsbepaling zijn: 

• vissen 

• vleermuizen 

• broedvogels 

 

 

 

Vissen 

In het werkgebied van fase 0 liggen waterlopen die actueel leefgebied vormen van beschermde 

vissoorten zoals Grote en Kleine modderkruiper en Bittervoorn. In onderstaande figuur is in blauw 

weergegeven welke sloten geschikt zijn voor Grote modderkruiper. Deze zijn, samen met de grotere 

oranje waterlopen, ook geschikt voor Kleine modderkruiper en Bittervoorn. 



 

 
 
Omdat waterlopen worden vergraven en delen van het gebied worden geisoleerd van de omgeving, 
dient zorg te worden gedragen voor het behoud van de populaties vissen. Dit kan door ten allen tijde 
voldoende geschikt leefgebied te garanderen en door tijdig weg te vangen en te verplaatsen. Hiervoor 
is een ontheffing nodig van de Flora- en faunawet en dient hiervoor een werkprotocol te worden 
opgesteld. Dit geldt ook voor de locatie van het tijdelijke gronddepot. 
 
Vleermuizen 
Zoals al beschreven bij de Natuurbeschermingswet zijn geen effecten op het foerageergebied van 
vleermuizen aan de orde en ontbreken vaste verblijfplaatsen. Er is geen overtreding van 
verbodsbepalingen aan de orde. 
 
Broedvogels 
Zoals al beschreven bij de Natuurbeschermingswet zijn geen effecten op broedvogels van rietland 
aan de orde. Hoewel het plangebied verder geen belangrijke functie als broedgebied heeft, dient een 
verstoring van broedende vogels te worden voorkomen. Dit betekent dat buiten de broedtijd moet 
worden gewerkt. Als dit niet kan dan dient voorkomen te worden dat vogels in het plangebied gaan 
broeden. Op deze wijze wordt een overtreding van verbodsbepalingen effectief voorkomen. 
 
Conclusie 

Voor de werkzaamheden voor zowel het rietmoeras als voor het tijdelijke gronddepot is een ontheffing 
nodig van de Flora- en faunawet en dienen maatregelen te worden genomen voor de bescherming 
van aanwezige vissen. Hiervoor dient een werkprotocol te worden opgesteld. Op basis daarvan mag 
verwacht worden dat een ontheffng kan worden verkregen. 



Daarnaast dient rekening te worden gehouden met broedvogels en dient een overtreding van 
verbodsbepalingen voor deze soortgroep te worden voorkomen. 
 
 
2.7 Cultuurhistorie 

 
2.7.1 Archeologie 

In het Europese Verdrag van Malta, ondertekend door een groot aantal EU-landen, waaronder ook 
Nederland, is de veiligstelling van het (Europese) archeologische erfgoed als doelstelling opgenomen. 
In 1998 is dit verdrag goedgekeurd door het Nederlandse parlement. Ter implementatie van het 
Verdrag van Malta in de Nederlandse wetgeving is in 2007 de Wet op de archeologische 
monumentenzorg in werking getreden. Dit is een aanpassingswet waarmee de Monumentenwet 1988 
gewijzigd is op het onderdeel archeologie. Door middel van de gewijzigde Monumentenwet moet het 
archeologisch erfgoed in de bodem bescherming krijgen in het ruimtelijke ordeningsbeleid.  

Als gevolg van Europese en nationale wetgeving stellen rijk en provincies zich op het standpunt dat in 
het ruimtelijk beleid zorgvuldig met het archeologisch erfgoed moet worden omgegaan. De meeste 
ingrepen in de ruimtelijke ordening vinden plaats op gemeentelijk niveau. De Monumentenwet 
verplicht gemeenten bij het opstellen van ruimtelijke plannen rekening te houden met de in hun 
bodem aanwezige waarden. 

Op plankaarten geeft de gemeente voor het eigen grondgebied aan waar zich bekende 
archeologische vindplaatsen bevinden. Voor het overige gebied gelden verwachtingswaarden. De 
kern van de huidige archeologiewetgeving behelst bescherming van waardevolle oudheidkundige 
resten in de bodem. Bij ruimtelijke ingrepen op locaties met vindplaatsen moeten de aanwezige 
resten intact blijven. Wanneer verstoring onvermijdelijk is, dient oudheidkundig bodemonderzoek 
plaats te vinden. De informatie van de bij bodemonderzoek onderzochte resten wordt behouden door 
middel van documentatie.  

Voor gebieden waar reële verwachtingen bestaan ten aanzien van archeologische waarden, die 
bedreigd worden door ruimtelijke ingrepen, moet inventariserend onderzoek plaatsvinden om uit te 
maken of daadwerkelijk waardevolle archeologische resten aanwezig zijn. De uitkomsten van het 
archeologisch onderzoek dienen vervolgens volwaardig in de belangenafweging te worden betrokken. 
Op basis van dit onderzoek kan besloten worden tot behoud van de vindplaats, verder onderzoek of 
vrijgave van de locatie. De beslissingsbevoegdheid over archeologische monumentenzorg met 
betrekking tot het grondgebied van de gemeente Kampen berust bij de overheid als bevoegd gezag. 
In de meeste gevallen is dit de gemeente. 

Op de indicatieve archeologische waarden- en verwachtingskaart (IKAW) is de verwachte trefkans 

voor het gebied waar de ontwikkelingen plaatsvinden laag.  

 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling wordt vanuit het aspect archeologie niet belemmerd, en is derhalve 

inpasbaar. 

 
2.7.2 Monumentenzorg 



In het plangebied en in de nabije omgeving hiervan bevinden zich geen objecten met 

cultuurhistorische betekenis. De voorgenomen ontwikkeling wordt vanuit het aspect monumentenzorg 

niet belemmerd, en is derhalve inpasbaar. 
 

2.8 Verkeerskundige aspecten 

Het rietmoeras fase 0 heeft geen verkeersaantrekkende werking. Van en naar het tijdelijke depot 
rijden vrachtwagens, die in de aanlegperiode van het depot de grond, die vrijkomt bij de 
werkzaamheden ten behoeve van de aanleg van het rietmoeras fase 0, brengen en neerleggen. 
Tijdens het leeghalen van de tijdelijke depot rijden er wederom vrachtwagens van en naar het 
tijdelijke depot. In het geluidsonderzoek dat uitgevoerd wordt, wordt hier nader op ingegaan. Deze 
wordt zodra afgerond aan het bevoegd gezag ter beschikking gesteld. 

 



3 Uitvoerbaarheid 

Conform artikel 3.1.6 van het Bro dient bij het opstellen van een bestemmingsplan onderzoek te 
worden ingesteld naar de uitvoerbaarheid van het plan. Bij de uitvoering van een plan kan in zijn 
algemeenheid onderscheid worden gemaakt tussen de maatschappelijk uitvoerbaarheid en de 
economische uitvoerbaarheid. Bij het eerste gaat het er om hoe de verwezenlijking door de 
maatschappij (overheid en burgers samen) wordt gedragen. Bij het tweede gaat het om de kosten en 
andere economische aspecten die met de verwezenlijking van het plan samenhangen. Tevens is in 
de Wet ruimtelijke ordening (Wro) geregeld dat in het kader van een bestemmingsplan voor bepaalde 
bouwplannen de grondexploitatieregeling van toepassing is.  

3.1 Economische uitvoerbaarheid 

Op 15 februari 2010 is als vervolg op het kabinetsbesluit een Bestuursovereenkomst afgesloten 
tussen het Rijk, de provincies Overijssel en Flevoland, de gemeenten Kampen, Zwolle, Dronten en 
Oldenbroek, de waterschappen Groot Salland en Zuiderzeeland, evenals Staatsbosbeheer. In deze 
overeenkomst zijn onder andere de gereserveerde financiële bijdragen van Rijk, provincie Overijssel 
en gemeente Kampen vastgelegd. Ook is hierin opgenomen dat de provincie Overijssel ter 
voorbereiding van de Projectbeslissing (SNIP 3 besluit) de adviesnota voor het Reevediep laat 
uitwerken en Rijkswaterstaat die voor de zomerbedverlaging.  

3.2 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Het bestemmingsplan zal overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht (afdeling 3.4) gedurende 
zes weken ter inzage liggen en worden toegestuurd aan overleginstanties. Tijdens deze periode wordt 
de mogelijkheid geboden voor het indienen van zienswijzen. Verder komt ten aanzien van de 
omgevingsaspecten, de uitvoerbaarheid van het plan niet in het geding.



 

 

4 Juridische regeling 

In dit hoofdstuk worden, voor zover dit nodig en wenselijk wordt geacht, de van het bestemmingsplan 
deel uitmakende planregels van een nadere toelichting voorzien. Qua vormgeving en planregels is 
voor zover mogelijk aangesloten bij de SVBP2008 en de binnen de gemeente Kampen gehanteerde 
bestemmingsplanregels en begripsbepalingen. 

4.1 Algemeen 

De bij dit besluit behorende regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken: 

• Hoofdstuk 1. Inleidende regels; 
• Hoofdstuk 2. Bestemmingsregels; 
• Hoofdstuk 3. Algemene regels; 
• Hoofdstuk 4. slotregels. 
 

In hoofdstuk 1 worden de in de regels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat 
interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op welke 
wijze bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten. De omschrijving van de op de kaart 
aangegeven bestemmingen en het gebruik van gronden en gebouwen is vermeld in hoofdstuk 2. 
tevens worden per bestemming de bebouwingsmogelijkheden vermeld. Hoofdstuk 3 bevat de 
bepalingen die van toepassing zijn op meerdere bestemmingen, zodat uit praktische overwegingen de 
voorkeur verdient deze in een afzonderlijke paragraaf onder te brengen. Hoofdstuk 4 ten slotte bevat 
regels ten aanzien van de tenaamstelling van het plan. 

4.2 Nadere toelichting planregels 

Hierna volgend worden -voor zover nodig- de planregels artikelsgewijs van een nadere toelichting 
voorzien. 

[Type hier uw tekst] 

Deze paragraaf wordt door de gemeente nader ingevuld. 



5 Inspraak en overleg 

 
5.1 Vooroverleg 

Op grond van artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening wordt geeist dat bij de voorbereiding 
van een bestemmingsplan overleg wordt gevoerd met die diensten van het rijk en de provincie die 
betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen 
welke in het plan in het geding zijn.  

Op grond van het tweede lid van deze artikelen is de mogelijkheid gegeven dat onder bepaalde 
omstandigheden of in bepaalde gevallen geen overleg gevoerd hoeft te worden. De provincie 
Overijssel heeft dergelijke gevallen aangegeven in de zogenaamde ‘Lijst A Vooroverleg’. De Inspectie 
Vrom heeft dit gedaan in een brief van 26 mei 2009. 

[Type hier uw tekst] 

Facultatief 1: 

Voor wat betreft de ‘Lijst A Vooroverleg’ is er sprake van een ontwerpbestemmingsplan in {...} 

 (Lijst A. sub {...} onder {...}). 

Er is geen sprake van een Nationaal belang zoals genoemd in de bijlage bij de brief van 26 mei 2009. 
Hiernaast is de waterparagraaf zoals deze is opgenomen in het bestemmingsplan al ter toetsing 
voorgelegd aan het Waterschap Groot Salland, waarbij zij deze op {...} hebben goedgekeurd. 
Onderhavig bestemmingsplan betreft dan ook een ontwikkeling die voldoet aan de gestelde 
voorwaarden om af te zien van vooroverleg. 

Facultatief 2: 

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het 
bestemmingsplan verzonden naar de volgende instanties: 

• LTO-Noord; 
• Inspectie Vrom; 
• Waterschap Groot Salland; 
• Rijkswaterstaat; 
• Stichting Natuur en Milieu; 
• Ministerie van Economische Zaken; 
• Ministerie van Defensie; 
• Veiligheidsregio IJsselland; 
• Lokale brandweer; 
• Provincie Overijssel. 
 
De opmerkingen van de overlegpartners worden hierna samengevat en voorzien van commentaar: 

5.2 Inspraak 

[Type hier uw tekst] 



Deze paragraaf wordt door de gemeente ingevuld.  

Op basis van de inspraakverordening van de gemeente Kampen is het voorontwerpbestemmingsplan 
voor inspraak opengesteld. Het voorontwerpbestemmingsplan is op {...} gepubliceerd in het huis-aan-
huisblad De Brug en heeft vanaf {...} gedurende {...} weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 
zijn geen inspraakreacties binnengekomen. 

5.3 Zienswijzen 

[Type hier uw tekst] 

Deze paragraaf wordt door de gemeente ingevuld.Het ontwerpbestemmingsplan is op {...} 
gepubliceerd in het huis-aan-huisblad De Brug en de Staatscourant en heeft vanaf {...} gedurende zes 
weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn  

 


