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

voor het oprichten van een tijdelijk gronddepot. De aanvraag betreft de inrichting van een gronddepot 

voor de opslag van 80.000 m
3
 grond voor een termijn van drie jaar (tot eind 2016). In het gronddepot 

zal grond worden opgeslagen met een kwaliteit klasse achtergrondwaarde tot maximaal klasse 

wonen. De activiteiten waarvoor specifiek een vergunning wordt gevraagd betreft de volgende 

activiteit(en): 

 Inrichten van een tijdelijk (maximaal 3 jaar, tot eind 2016) gronddepot van 80.000 m
3
 aan de 

Buitendijksweg te Kampen, kadastrale aanduiding Kampen P 4916 (deels); 

 De aanvoer van grond afkomstig uit het projectvak fase 0 (Situatietekening Ligging en 

bouwweg t.b.v. gronddepot, tekeningnummer 4, projectnummer 1210105, Tauw, 4 januari 

2013); 

 De opslag van grond waarvan de kwaliteit bekend is conform de Regeling bodemkwaliteit. 

Hierbij betreft het maximaal kwaliteitsklasse wonen overeenkomstig het Besluit 

bodemkwaliteit;  

 Het afvoeren van grond (fase 1); 

 Het aanleggen van een tijdelijke (maximaal 3 jaar, tot eind 2016) bouwweg t.b.v. gronddepot 

 

De aanvraag heeft betrekking op het perceel Buitendijksweg (ong.) te Kampen, kadastraal bekend 

gemeente Kampen, sectie P, nummer(s) 4916 (deels), en is geregistreerd onder nummer 2013-0044. 

Hierbij leest u ons besluit op uw aanvraag.  

 

Besluit   

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

activiteit(en): 

1. Het bouwen van een bouwwerk (bouw); 

2. handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening; 

3. het oprichten van een inrichting of mijnbouwwerk (milieu). 

 

De op 31 juli 2013 van Gedeputeerde Staten van Overijssel ontvangen beschikking verklaring van 

geen bedenkingen (VVGB) maakt onderdeel uit van deze vergunning (bijlage 1).  

 

De gestempelde stukken in bijlage 2 maken onderdeel uit van de vergunning.  

 

Vergunning voor bepaalde tijd 

De vergunning wordt verleend voor bepaalde tijd (maximaal 3 jaar, tot eind 2016). 

 

Procedure  

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

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 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 het bouwen van een bouwwerk (bouw) aan artikel 2.1, lid 1, sub a  van de Wabo, 

voor het afwijken van het bestemmingsplan (planologisch) aan artikel 2.1, lid 1, sub c en aan artikel 

2.12, lid 1 onder a, 3° van de Wabo en voor het in gebruik nemen van de inrichting (milieu) aan artikel 

2.1, lid 1, sub e van de Wabo. Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de 

Ministeriele regeling omgevingsrecht. 
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Uit de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat de aanleg van het tijdelijke gronddepot en de 

tijdelijke bouwweg die niet passen in het geldende bestemmingsplan „1
e
 herziening Dronthen‟, 

planologisch mogelijk kunnen 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. 

 

Wabo bouwen       €    236,40 

Wabo buitenplanse afwijking € 5.768,00 

Totaal Leges: € 6.004,40 

 

Coördinatieprocedure 

Bij de voorbereiding van de besluiten, die worden afgegeven ten behoeve van het rietmoeras c.a. het 

gronddepot, 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.  

 

 

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

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

gezagen de ter inzage leggings data 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 ingediende zienswijze geeft geen aanleiding tot het aanpassen van het ontwerpbesluit.   

 

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. 

 

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.  
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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 Bouwen van een bouwwerk 

1. het bouwplan dient overeenkomstig de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 

tekeningen te worden uitgevoerd; 

2. er moet gebouwd worden overeenkomstig de bepalingen van het Bouwbesluit; 

3. indien tijdens de uitvoering blijkt dat enig constructiedeel verbetering of voorziening behoeft, dient 

dat te gebeuren in overleg met en ter goedkeuring van het team Toezicht en Handhaving (038-

3392625); 

4. het team Toezicht en Handhaving dient ten minste twee dagen van tevoren in kennis te worden 

gesteld van de start van de werkzaamheden; 

5. het team Toezicht en Handhaving (dient in kennis te worden gesteld van de voltooiing van de 

werkzaamheden; 

6. eventuele schade aan het wegdek of openbaar terrein zal door het team Algemene Zaken van de 

eenheid Beheer Openbare Ruimte op kosten van de vergunninghouder worden hersteld. 

 

1.2 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Niet van toepassing 

 

1.3 Het oprichten van een inrichting of mijnbouwwerk (milieu) 

Op 31 juli 2013 hebben wij van Gedeputeerde Staten van Overijssel een beschikking verklaring 

ontvangen waaruit blijkt dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde 

vergunning. De VVGB, inclusief voorschriften, is opgenomen in bijlage 1 van deze vergunning en 

maakt integraal onderdeel uit van deze vergunning. 
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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 Bouwen van een bouwwerk 

Uit de aanvraag blijkt dat er geen belemmeringen zijn voor het bouwen van een bouwwerk zoals 

bedoeld in deze aanvraag. 

 

2.1.2 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. 

 

2.1.3 Het oprichten van de werking of het in werking hebben van een inrichting  

Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft geen bedenkingen tegen de aangevraagde activiteiten. 

Gelet op paragraaf 2.3 van de Wabo zijn geen gronden aan de orde om de omgevingsvergunning 

onderdeel milieu te weigeren. 

 

De omgevingsvergunning kan slechts in het belang van de bescherming van het milieu worden 

geweigerd. Weigering van de omgevingsvergunning vindt plaats indien door verlening daarvan niet 

kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste 

beschikbare technieken worden toegepast. 

 

Een omgevingsvergunning kan in het belang van de bescherming van het milieu onder beperkingen 

worden verleend. In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu 

worden aan de omgevingsvergunning voorschriften verbonden. Deze voorschriften kunnen nodig zijn 

om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien 

dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. 

Hierbij is er van uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende 

beste beschikbare technieken worden toegepast.  

 

Uit de bovenstaande bepalingen volgt dat de omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de 

nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken door het stellen van voorschriften 

en beperkingen niet kunnen worden voorkomen dan wel niet voldoende kunnen worden beperkt. 

 

Door het stellen van voorschriften worden de nadelige gevolgen voor het milieu die het gronddepot 

aan de Buitendijksweg (ong.) te Kampen kan veroorzaken voorkomen, of worden tenminste in 

voldoende mate beperkt, door de naleving van het gestelde in de aanvraag en de aan deze 

vergunning verbonden voorschriften.  

  

Indien de vergunning gaat gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder zoals 

genoemd in de aanvraag van 14 februari 2013, dient dit ten minste een maand voordien aan het 

bevoegd gezag te worden gemeld (artikel 2.25, lid 2 van de Wabo).  

 

 

 

http://wetten.overheid.nl/
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2.2 Algemeen 

 
2.2.1 Ligging van de inrichting 

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

 

2.2.2  Aanleiding aanvraag 

De aanvraag betreft de inrichting van een gronddepot voor de opslag van 80.000 m3 grond voor een 

termijn van drie jaar (tot eind 2016). In het gronddepot zal grond worden opgeslagen met een kwaliteit 

klasse achtergrondwaarde tot maximaal klasse wonen. De activiteiten waarvoor specifiek een 

vergunning wordt gevraagd betreft de volgende activiteit(en): 

 Inrichten van een tijdelijk (maximaal 3 jaar, tot eind 2016) gronddepot van 80.000 m3 aan de 

Buitendijksweg te Kampen, kadastrale aanduiding Kampen P 4916 (deels); 

 De aanvoer van grond afkomstig uit het projectvak fase 0 (Situatietekening Ligging en 

bouwweg t.b.v. gronddepot, tekeningnummer 4, projectnummer 1210105, Tauw, 4 januari 

2013); 

 De opslag van grond waarvan de kwaliteit bekend is conform de Regeling bodemkwaliteit. 

Hierbij betreft het maximaal kwaliteitsklasse wonen overeenkomstig het Besluit 

bodemkwaliteit;  

 Het afvoeren van grond (fase 1). 

 

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.  

 

Voor de inrichting geldt in de basis categorie 28.1 uit bijlage 1 onderdeel C Besluit omgevingsrecht 

(Bor). De aangevraagde activiteiten vallen niet onder de uitzonderingsbepaling zoals genoemd in 

categorie 28.3 onder c uit bijlage 1, onderdeel C Bor.  

 

Procedureel is het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) niet van toepassing, aangezien: 

 niet wordt voldaan aan de toepassingsregels uit het Bbk. Ter plaatse van het te plannen 

gronddepot is, vanuit de Bodemkwaliteitskaart, functieklasse “altijd toepasbaar” van 

toepassing. In de aanvraag is aangegeven dat ook grond met functieklasse “wonen” in het 

gronddepot wordt opgeslagen; 

 de exacte eindbestemming van de toe te passen grond niet bekend is. 

 

De omgevingsvergunningplicht volgt uit categorie 28.10 onder punt 27 uit bijlage 1, onderdeel C Bor. 

In het te plannen gronddepot wordt echter meer dan 10.000 kubieke meter grond opgeslagen welke 

voldoet aan de eisen van de artikelen 39, 59 of 60 van het Bbk.  

 

Naar aanleiding van het bovenstaande is het bedrijf omgevingsvergunningsplichtig, waardoor op 

grond van artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo een omgevingsvergunning noodzakelijk is. 

 

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 het gronddepot aan de Buitendijksweg (ong.) te Kampen is het bestemmingsplan 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0166.00060301-OH01
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„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 

(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 Huidige vergunning en meldingen  

Geen. 

 

2.3 Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) 

In artikel 2.27 Wabo, alsmede paragraaf 6.2 van het Bor zijn een aantal categorieën van gevallen 

benoemd waarvoor geldt dat een omgevingsvergunning niet eerder wordt verleend dan nadat een 

aangewezen bestuursorgaan daartegen geen bedenken heeft. Dit wordt een verklaring van geen 

bedenkingen (VVGB) genoemd. Voor onderhavige aanvraag geldt dat een VVGB aangevraagd moet 

worden. In dit kader hebben wij onverwijld na ontvangst van de aanvraag een exemplaar daarvan 

toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Overijssel.  

 

Op 31 juli 2013 hebben wij van Gedeputeerde Staten van Overijssel een beschikking verklaring 

ontvangen waaruit blijkt dat er geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde 

vergunning. De VVGB is opgenomen in bijlage 1 van deze vergunning en maakt integraal onderdeel 
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uit van deze vergunning. 

 

Indien toepassing wordt gegeven aan artikel 2.12, lid 1 onder a, sub 3, wordt de omgevingsvergunning 

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. 

 

2.4 Aanhakende wetgeving  

 
2.4.1 Waterwet 

Met de aanvraag om een omgevingsvergunning is geen aanvraag om een Watervergunning 

ingediend. Vanuit de aangevraagde activiteiten vinden geen directe lozingen op het oppervlaktewater 

dan wel direct op de rioolwaterzuiveringsinstallatie plaats. Hierdoor is geen vergunning op grond van 

de Waterwet noodzakelijk. De coördinatie met de Waterwet is niet van toepassing. 

 

2.4.2 Natuurbeschermingswet en Flora- en Faunawet  

Natuurbeschermingswet 

Het gronddepot aan de Buitendijksweg (ong.) te Kampen is wel gelegen in of nabij een Natura 2000-

gebied of een Natuurmonument. Natura 2000-gebied Veluwerandmeren is op een afstand van 

ongeveer 270 meter van het gronddepot aan de Buitendijksweg (ong.) te Kampen gelegen. Gelet op 

deze afstand en de aard en omvang van de activiteiten is voor het  gronddepot aan de Buitendijksweg 

(ong.) te Kampen geen Natuurbeschermingswetvergunning benodigd.  

 

Flora en Faunawet 

Op grond van de Flora- en Faunawet worden soorten in Nederland beschermd. Hierbij gaat het In 

principe om alle zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen die in Nederland voorkomen. In 

artikel 75 van de Flora en faunawet worden de ontheffingsmogelijkheden weergegeven.  

 

Provincie Overijssel heeft in de bijlage bij de vergunningaanvraag (Bijlage 1: Projecttoelichting bij de 

omgevingsvergunningaanvraag – oprichten van een inrichting ten behoeve van de aanleg van een 

tijdelijk gronddepot, kenmerk N001-1210105ADS-V01, Tauw, datum 13 december 2012) aangegeven, 

ten behoeve van het tijdelijke gronddepot, een FF-ontheffing aan te vragen.  

 

De aanvraag om een FF-ontheffing is niet bij de aanvraag om deze omgevingsvergunning gevoegd. 

Hierdoor is aanhaking niet aan de orde. 

 

2.5 Overige van toepassing zijnde wetgeving 

 
2.5.1 Omgevingsverordening Provincie Overijssel 2009 

Gezien de aangevraagde activiteiten, in samenhang met de provinciale omgevingsverordening, is 

geen ontheffing van regels benodigd conform de provinciale omgevingsverordening. 

 

2.5.2 Omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) 

De aangevraagde activiteiten worden niet genoemd in artikel 2.1, eerste lid, onder i, Wabo juncto 
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artikel 2.2a Bor. Hierdoor bestaat voor de aangevraagde activiteiten geen noodzaak voor het 

uitvoeren van een OBM.  

 

2.5.3 Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) 

Deze vergunningaanvraag is getoetst aan het Activiteitenbesluit. In het Activiteitenbesluit zijn voor 

verschillende activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden algemene voorschriften 

opgenomen.  

 

Op grond van artikel 1.2 van het Activiteitenbesluit wordt het gronddepot aan de Buitendijksweg (ong.) 

te Kampen als een inrichting type C  aangemerkt. Op type C-inrichtingen is het Activiteitenbesluit 

deels van toepassing. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de 

bijbehorende Ministeriële regeling rechtstreeks van toepassing zijn. De voorschriften die in deze 

vergunning zijn opgenomen, zijn voorschriften die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de 

bijhorende Ministeriële regeling. Een samenvatting van het besluit en de voorschriften zijn te vinden 

op www.wetten.nl. 

 

Voor wat betreft Het gronddepot aan de Buitendijksweg (ong.) te Kampen betreffen het de volgende 

hoofdstukken uit het Activiteitenbesluit: 

 paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater niet afkomstig van bodembeschermende voorziening; 

 paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen; 

 hoofdstuk 1, afdelingen 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6 

(overgangsbepalingen), voor zover dit betrekking heeft op de activiteiten of deelactiviteiten 

van de inrichting, zoals voornoemd opgenomen. 

 

De grond met klasse wonen betreft geen inerte stof. Verder is het gronddepot geen 

autodemontagebedrijf, een zuiveringtechnisch werk of een inrichting waar uitvoering wordt gegeven 

aan titel 10.4 van de wet. Hierdoor kan worden aangegeven dat § 3.4.3 “Opslaan en overslaan van 

goederen”, en in het algemeen hoofdstuk 3, voor de opslag van grond met klasse wonen niet van 

toepassing is. Afdeling 2.1 tot en met 2.4 uit het Activiteitenbesluit is eveneens niet van  toepassing 

voor de opslag van grond met klasse wonen. Voor de opslag van niet inerte goederen zijn de 

voorschriften uit de omgevingsvergunning van toepassing. 

 

2.5.4 Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi), Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO), 

M.e.r.- (beoordelings)plicht,  Richtlijn industriële emissies (RIE) 

De aangevraagde activiteiten vallen niet onder het Bevi en/of BRZO. Hierdoor bestaat voor de 

aangevraagde activiteiten geen noodzaak voor het uitvoeren van een toets aan de hand van het Bevi 

en/of BRZO. 

 

De voorgenomen activiteiten zijn niet opgenomen in Bijlage C noch in bijlage D van het Besluit 

milieueffectrapportage 1999 (verder Besluit m.e.r.). In de provinciale milieuverordening zijn geen 

aanvullende activiteiten opgenomen waarvoor de m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. De activiteit is 

daarom niet m.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig. 

 

De RIE is van toepassing op alle activiteiten die in bijlage I van de richtlijn beschreven worden. Binnen 

het gronddepot aan de Buitendijksweg (ong.) te Kampen vinden geen activiteiten plaats die zijn 

genoemd in bijlage 1 van de richtlijn. De RIE is daarom niet van toepassing.  



 
Tijdelijk gronddepot Buitendijksweg (ong.) te Kampen Pagina 13 van 15 

 

 

2.6 Inhoudelijke beoordeling 

 
2.6.1 Bouwen van een bouwwerk 

Geen 

 

2.6.2 Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening 

Geen 

 

2.6.3 Het oprichten van de werking of het in werking hebben van een inrichting  

In de verklaring van geen bedenkingen is de inhoudelijke beoordeling beschreven wat betreft “het 

oprichten van de werking of het in werking hebben van een inrichting”. De VVGB is opgenomen in 

bijlage 1 van deze vergunning en maakt integraal onderdeel uit van deze vergunning. 
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Bijlage 1: Verklaring van geen bedenkingen Gedeputeerde Staten 
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Bijlage 2: Gestempelde stukken die onderdeel uitmaken van de vergunning  

 
 


