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1.

Besluit ontgrondingenvergunning

1.1 Onderwerp
Op 14 november 2019 heeft het ingenieursbureau ENVISO, namens Staatsbosbeheer,
een wijziging voor de vergunning ingediend in het kader van de Ontgrondingenwet bij de
aanleg van natuur voor het natuurontwikkelingsproject Schoterveld aan de Schoterweg in
Bant in de gemeente Noordoostpolder. Daarbij geeft ingenieursbureau ENVISO, namens
Staatbosbeheer, aan dat de vergunde hoeveelhied niet in overeenstemming is met de te
ontgronden totale hoeveelheid kubieke meter in de aanvraag van deze ontgronding.

1.2 Besluit
Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsprogramma Flevoland, de
Omgevingsverordening Flevoland, de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving
2011, de wijzigingsaanvraag van Staatsbosbeheer, besluit ik:
- Aan Staatsbosbeheer, onder het stellen van voorschriften, de gevraagde wijziging van
de vergunning te verlenen voor het uitvoeren van graafwerkzaamheden voor de aanleg
van het natuurontwikkelingsproject Schoterveld aan de Schoterweg in Bant in de
gemeente Noordoostpolder;
- Dat in het besluit op grond van de Ontgrondingenwet voor Staatsbosbeheer met
kenmerk 473062 van 9 november 2006 en de besluiten kenmerk 1416002 van 18
september 2012 en kenmerk 255178/HZ_ONTGR-7149 van 8 september 2017 dient
voor de te ontgronden totale hoeveelheid zand 1.586.000 m3 gelezen te worden in
plaats van 1.045.000 m3.
- Dat de ontgronding zal worden gerealiseerd op de kadastrale percelen: gemeente
Noordoostpolder, sectie G nummers 926, 2108, 2152, 2154 en 2156;
- Dat de aanvraag met bijbehorende stukken in zijn geheel deel uitmaakt van de
vergunning, voor zover niet in strijd met dit besluit of met de voorschriften;
- Dat alle bepalingen en voorschriften van het besluit kenmerk 473062 van 9 november
2006 en de besluiten kenmerk 1416002 van 18 september 2012 en kenmerk
255178/HZ_ONTGR-7149 van 8 september 2017 onverminderd van kracht blijven;
- Dat de vergunning geldig is tot 31 december 2025. De werkzaamheden moeten zijn
afgerond op 1 november 2025.
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Ondertekening:
Hoogachtend,
Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland
Namens deze,

drs. P.H. Stam
Teamleider Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
Verzenddatum: 13-1-2020
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1.3 Rechtsbescherming
Bezwaar
Dit besluit treedt in werking op de dag na afloop van de bezwaartermijn. Tegen dit
besluit kan door belanghebbenden binnen een termijn van zes weken een bezwaarschrift
worden ingediend. De bezwaartermijn begint op de dag na de verzenddatum van dit
besluit. Het bezwaarschrift moet verzonden worden aan:
Gedeputeerde Staten van Flevoland
Commissie Bezwaar en Beroep
Postbus 55
8200 AB Lelystad
Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat in ieder geval naam, adres,
datum en een omschrijving van het besluit. Ook moet een motivatie worden gegeven
waarom bezwaar wordt gemaakt en moet een kopie van het besluit worden bijgevoegd.

Voorlopige voorziening
Het indienen van een bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van dit besluit niet. Als
de uitvoering van dit besluit onherstelbare gevolgen met zich meebrengt, kan daarnaast
een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, o.v.v. voorlopige voorzieningen, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer een voorlopige voorziening
wordt aangevraagd, treedt het besluit pas in werking nadat de voorzieningenrechter hier
een besluit over heeft genomen. In het verzoek moet worden aangegeven waarom
sprake is van een spoedeisend belang.

Aan het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening zijn kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie en uitleg over het indienen van een voorlopige voorziening is te vinden op www.rechtspraak.nl.
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1. Inleiding
Naar aanleiding van een overleg in het voorjaar 2019 met de heer G. van Horssen van
ingenieursbureau ENVISO en de heer D. Jansma, van de Omgevingsdienst Flevoland &
Gooi en Vechtstreek (OFGV) is gesproken over het verschil in de huidige vergunning
Ontgrondingenwet natuurontwikkelingsproject Schoterveld van Staatbosbeheer en de
aanvraag voor de te ontgraven hoeveelheid. Daarop is op 14 november 2019 een
vergunningaanvraag formulier voor wijziging ingediend door het ingenieursbureau
ENVISO, namens Staatbosbeheer. In de vergunningaanvraag staat de vraag of de
beschikking in overeenstemming gebracht kan worden met de aangevraagde te
ontgraven hoeveelheid.
De vergunning is in het kader van de Ontgrondingenwet voor de aanleg van natuur voor
het natuurontwikkelingsproject Schoterveld aan de Schoterweg in Bant in de gemeente
Noordoostpolder verleend. Op 14 november 2019 heeft het ingenieursbureau ENVISO,
namens Staatbosbeheer, aangegeven dat de vergunde hoeveelheid niet in
overeenstemming is met de te ontgronden totale hoeveelheid kubieke meter zand welke
in de aanvraag van deze ontgronding was aangegeven.
De ontgronding wordt gerealiseerd op de kadastrale percelen: gemeente
Noordoostpolder, sectie G nummers 926, 2108, 2152, 2154 en 2156.
De al verleende vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet is voor het afgraven
van de bovengrond en de aanleg van poelen het natuurontwikkelingsproject Schoterveld
in de Noordoostpolder.

2. Procedure
Afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) is op deze aanvraag van
toepassing als de te volgen voorbereidingsprocedure. Dit volgt uit het gegeven dat er
andere belangen niet of nauwelijks zijn betrokken, waardoor de eenvoudige
vergunningprocedure kan worden doorlopen. De wijziging is alleen een correctie van
administratieve en eenvoudig aard.

3. Overwegingen ten aanzien van de aanvraag
Bij een aanvraag voor het wijzigen en corrigeren van een vergunning voor het
ontgronden moeten alle bij de ontgronding betrokken belangen worden afgewogen.
Daarbij wordt uitgegaan van het Omgevingsprogramma Flevoland
(Omgevingsprogramma), de Omgevingsverordening Flevoland (OVF) en de Beleidsregel
vergunningverlening milieuwetgeving 2011 (Beleidsregel vergunningverlening).
3.1 Motivatie voor wijziging
Tijdens de periode van het vooroverleg en de concept vergunningaanvraag in 2006 is op
advies van het Waterschap Zuiderzeeland de diepte van deze natuurplas aangepast en is
er voor een gedeelte van de plas een diepte van 8 meter beneden maaiveld geadviseerd.
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Dit gaf een verbetering van de waterkwaliteit en de ecologie (minder overlast van
algengroei) in de plas van het natuurontwikkelingsproject Schoterveld. Argument was
een verbetering van de te verwachtten natuurwaarden bij dit project. Door deze diepte
werd de totale te ontgronden hoeveelheid zand 1.586.000 m3 in plaats van de in de
conceptaanvraag ingevulde hoeveeelheid zand van 1.045.000 m3. In de toen berekende
effecten naar de omgeving en bij de afgewogen milieu effecten van de werkzaamheden is
in 2006 bij de verleende vergunning wel uitgegaan van deze plasdiepte en de
hoeveelheid zand 1.586.000 m3. Abusievelijk is in 2006 door de provincie in de
vergunning toen de hoeveelheid van de conceptaanvraag in het besluit opgenomen.
De aanvraag, het doel van de ontgronding, de locatie, de tijdsplanning en de
werkzaamheden van het natuurontwikkelingsproject Schoterveld is verder ongewijzigd
gebleven.
Alle bepalingen en voorschriften van de eerder genomen besluiten blijven onverminderd
van kracht.
3.2 Conclusie
Gezien het Omgevingsprogramma, de Beleidsregel vergunningverlening, de OVF en de te
verwachten effecten van de ontgronding op de omgeving, kan de wijziging van de
vergunning voor de totale te ontgronden hoeveelheid zand van 1.586.000 m3 worden
gecorrigeerd en verleend. Alle bepalingen en voorschriften van de besluiten: kenmerk
473062 van 9 november 2006, kenmerk 1416002 van 18 september 2012 en kenmerk
255178/HZ_ONTGR-7149 van 8 september 2017 blijven onverminderd van kracht.
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Bijlage 1
Vergunningvoorschriften
Behorende bij het besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland op een aanvraag om
een vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor de aanleg van natuurontwikkeling
bij het natuurontwikkelingsproject Schoterveld aan de Schoterweg in Bant in de
gemeente Noordoostpolder.

1.1 Begrippen en definities
In deze voorschriften wordt verstaan onder:
De ontgronding

: de ontgraving zoals aangegeven op de bij de aanvraag gevoegde
tekeningen en profielen;

Bevoegd gezag

: Gedeputeerde Staten van Flevoland;
Postbus 55
8200 AB Lelystad

Uitvoeringsinstantie

: Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek (OFGV)
Postbus 2341
8203 AH Lelystad

De houder van de vergunning

: Staatsbosbeheer
De heer Z. van Oist
Binnensingel 3
7411 PL DEVENTER

Schadelijke stoffen

: stoffen of combinaties van stoffen waarvan in het algemeen verwacht kan worden dat ze de bodem en de kwaliteit van het
grondwater direct of indirect nadelig kunnen beïnvloeden.

1.2 De ontgronding
1.2

Er mag een hoeveelheid van totaal 1.586.000 m3 zand worden ontgraven.
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