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Op 23 januari 2013 heeft Provincie Overijssel een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend 

voor afwijking van het bestemmingsplan ten behoeve van het aanleggen van een rietmoeras.  

 

De aanvraag heeft betrekking op de percelen aan de Buitendijksweg (ong.) te Kampen, kadastraal 

bekend gemeente Kampen, sectie P, perceelnummers: 53, 55, 56, 57, 58, 60, en 61 en is 

geregistreerd onder nummer 2013-0043. Hierbij leest u ons besluit op uw aanvraag.  

. 

Besluit   

Wij besluiten de omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning wordt verleend voor de activiteit: 

1.  handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. 

 

De gestempelde stukken in bijlage 1 maken onderdeel uit van de vergunning.  

 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht en de 

bijzondere regels in artikel 3.33 eerste lid, onder b, Wet op de ruimtelijke ordening. De aanvraag is 

beoordeeld voor de activiteit „het gebruiken van gronden of een bouwwerk in strijd met regels 

ruimtelijke ordening‟ aan artikel 2.1, lid 1, sub c en aan artikel 2.12, lid 1 onder a, 3° van de Wabo . 

Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriele regeling 

omgevingsrecht.  

 

Uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de aanleg van het rietmoeras, die niet past in het 

geldende bestemmingsplan „1
e
 herziening Dronthen‟, planologisch mogelijk kan worden gemaakt, 

indien de aanleg niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de omgevingsvergunning voor 

afwijken van het bestemmingsplan een ruimtelijke onderbouwing bevat. 

 

In artikel 2.12, lid 1, onder a, 3 van de Wabo en hoofdstuk 6 van het Besluit omgevingsrecht is 

bepaald, dat indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering 

van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat de omgevingsvergunning kan worden 

verleend. 

 

Goede ruimtelijke onderbouwing 

De bij de aanvraag omgevingsvergunning ingediende onderbouwing bevat een goede ruimtelijke 

onderbouwing voor het verlenen van onderhavige omgevingsvergunning. De ruimtelijke onderbouwing 

is door het college van burgemeester en wethouders overgenomen en maakt als gewaarmerkte 

bijlage deel uit van dit besluit. Voor de verdere overwegingen wordt verwezen naar Hoofdstuk 2, 

Overwegingen.  

 

Leges 

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor 

een omgevingsvergunning leges verschuldigd (zie tabel). Voor betaling van dit bedrag ontvangt u 

binnenkort afzonderlijk een nota. Bij deze nota wordt vermeld op welke wijze u eventueel bezwaar 

kunt aantekenen tegen de hoogte van het legesbedrag en de gehanteerde grondslagen. 
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Wabo buitenplanse afwijking € 5.768,00 

Totaal Leges: € 5.768,00 

 

Coördinatieprocedure 

Bij de voorbereiding van de besluiten, die worden afgegeven ten behoeve van het rietmoeras, is 

besloten
1
 tot toepassing van de provinciale coördinatieregeling bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, 

onder b, van de Wet ruimtelijke ordening. 

 

De bedoeling van de provinciale coördinatie is om de voorbereiding en bekendmaking van de 

besluiten die worden afgegeven ten behoeve van het rietmoeras gecoördineerd te doen plaatsvinden.  

Het toepassen van genoemde coördinatieregeling heeft tot doel dat de bekendmaking van 

(ontwerp)besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop, respectievelijk 

het indienen van beroep daartegen, voor de verschillende besluiten in hetzelfde cluster gelijktijdig 

plaats kan vinden.  

 

Gezamenlijke voorbereiding van besluiten 

De besluiten die worden afgegeven ten behoeve van het rietmoeras zijn door betrokken overheden 

gezamenlijk voorbereid.  Ook de communicatie over het rietmoeras is gezamenlijk opgepakt.  

 

Zienswijzen 

De coördinator van de provincie Overijssel bepaalt in samenspraak met de betrokken bevoegde 

gezagen de ter inzage leggingsdata conform de afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. De 

coördinator van de provincie Overijssel zal de bekendmaking en publicatie verzorgen. 

 

De aanvraag en de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken hebben op grond van de Algemene 

wet bestuursrecht met ingang van donderdag 23 mei 2013 voor zes weken ter inzage gelegen. 

Tijdens deze inzagenperiode is 1 zienswijze op d.d. 10 juni 2013 en een aanvulling hierop op d.d.        

5 juli 2013 binnengekomen. Bij de bij dit besluit behorende reactienota “reactienota rietmoeras 

IJsseldelta-zuid” wordt op de zienswijze ingegaan. 

 

De zienswijze geeft geen aanleiding om de ontwerpbeschikking aan te passen. 

 

Hoe kunt u beroep instellen? 

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

met 16 oktober 2013, 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. 

 

                                                   
1
 Zie coördinatiebesluit van Provinciale Staten van Overijssel van 17 april 2013 
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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.  

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. 

 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Kampen, 

 

 

de secretaris,    de burgemeester, 

J.F. Goedegebure   drs. mr. B. Koelewijn 
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1 Voorschriften 

 
1.1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Geen 

 

2 Overwegingen 

Alle artikelen die in dit hoofdstuk worden genoemd zijn terug te vinden op http://wetten.overheid.nl.  

 

2.1 Conclusie 

 
2.1.1 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Uit de door de aanvrager aangeleverde ruimtelijke onderbouwing d.d. 23 januari 2013 blijkt dat er 

geen ruimtelijke belemmeringen zijn om mee te werken aan dit plan. De ruimtelijke onderbouwing is 

door het college overgenomen en maakt als gewaarmerkte bijlage onderdeel uit van dit besluit. 

 

2.2 Algemeen 

 
2.2.1 Ligging van de inrichting 

Het rietmoeras is gelegen op het perceel aan de Buitendijksweg (ong.) te Kampen. 

 

2.2.2  Aanleiding aanvraag 

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 

http://wetten.overheid.nl/
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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). De aanvraag en de 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. Voor een 

uitgebreide beschrijving van het project wordt verwezen naar de ruimtelijke onderbouwing. 

 

2.2.3 Bevoegd gezag 

Gelet op bovenstaande projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de 

omgevingsvergunning te verlenen.  

 

2.2.4 Bestemmingsplan 

Op het terrein van aan te leggen rietmoeras aan de Buitendijksweg (ong.) te Kampen is het 

bestemmingsplan „1e herziening Dronthen‟ van toepassing. 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 aangevraagde situatie is in strijd met het 

vigerende bestemmingsplan. Vandaar dat de Provincie Overijssel op 23 januari 2013 een aanvraag 

voor een omgevingsvergunning heeft ingediend om de strijdigheid met het bestemmingsplan op te 

heffen. 

 

Voor zover de aanvraag betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 onder c Wabo 

en er sprake is van strijdigheid met het bestemmingsplan kan de omgevingsvergunning slechts 

worden verleend met: 

 toepassing van de in het bestemmingsplan opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse 

afwijking); 

 In de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen gevallen (buitenplanse afwijking-kruimel); 

 Indien de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering van het 

besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat (grote planologische afwijking). 

 

Het college is niet bevoegd met een binnenplanse afwijkingsmogelijkheid op grond van artikel 2.12, lid 

1, onder a, sub 1 Wabo mee te werken aan de aanvraag omdat er geen afwijkingsmogelijkheid is 

opgenomen in het bestemmingsplan “1
e
 herziening Dronthen”. 

 

Het college is niet bevoegd met een buitenplanse afwijkingsmogelijkheid (kruimel) op grond van artikel 

2.12. lid 1 onder a, sub 2 Wabo mee te werken aan de aanvraag omdat de aanvraag niet valt onder 

de aangewezen categorieën als genoemd in artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0166.00060301-OH01
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(Bor). Aan de aanvraag kan alleen meegewerkt worden door middel van toepassing van de 

laatstgenoemde categorie (grote planologische afwijking). Hierdoor dient het besluit tot afwijking van 

het geldende bestemmingsplan een goede ruimtelijke onderbouwing te bevatten. 

 

De aanvraag is voorzien van een ruimtelijke onderbouwing. In deze ruimtelijke onderbouwing wordt 

toegelicht dat de de voorgenomen werkzaamheden niet in strijd zijn met een goede ruimtelijke 

ordening. Op alle relevante aspecten is ingegaan. Toetsing aan nationale, provinciale en 

gemeentelijke wet- en regelgeving heeft plaatsgevonden. In de ruimtelijke onderbouwing wordt ook 

ingegaan op de juridische regeling door middel van planregels. Deze zijn echter niet van toepassing 

en derhalve kan hoofdstuk 4 van de ruimtelijke onderbouwing vervallen. 

 

2.2.5  Advies, verklaring van geen bedenkingen 

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of 

betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.27 Wabo en artikel 6.5 van 

het Bor, wordt de aanvraag met betrekking tot de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c van 

de Wabo, waarbij toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3, niet verleend nadat 

de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen bedenkingen heeft. 

Op grond van artikel 6.5, lid 3 Bor is de mogelijkheid geboden aan de gemeenteraad om een lijst van 

categorieën vast te stellen waarbij een dergelijke verklaring van geen bedenkingen niet vereist is. Op 

3 maart 2011 heeft de raad besloten als categorie gevallen, waarvoor geen (ontwerp)verklaring van 

geen bedenkingen van de gemeenteraad is vereist, die gevallen aan te wijzen waarvoor het college 

het bevoegde gezag is. Er is derhalve geen (ontwerp)verklaring van geen bedenkingen vereist. 
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Bijlage 1: Gestempelde stukken die onderdeel uitmaken van de vergunning  

 

 

 


