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Ontgrondingenwet Besluit
vergunning voor een termijnswijziging bij de werkzaamheden van

vergunning HZ_ONTGR-24849 voor de aanleg van

natuurvriendelijke oevers Reigertocht in het Larserbos bij Lelystad.



Aanvrager:
Waterschap Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE LELYSTAD

Locatie:
Larserringweg 3, 8219 PX Lelystad

Onderwerp:
Besluit Ontgrondingenwet

Datum aanvraag: 5-11-2015
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1 Besluit Ontgrondingwet

1.1 Onderwerp

Op 5 november 2015 heeft het Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad, een aanvraag
ingediend op grond van de Ontgrondingenwet voor de wijziging van de uitvoeringstermijn
bij de vergunning HZ_ONTGR-24849 voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers met
waterpartijen aan de beide zijden van de Reigertocht ter hoogte van de Larserringweg 3
in het Larserbos in Lelystad.

1.2 Besluit

Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsplan Flevoland, de Verordening voor de
Fysieke Leefomgeving Flevoland, de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving,
de vergunningaanvraag van het Waterschap Zuiderzeeland en het hieronder overwogene,
besluit Gedeputeerde Staten dat:
- Aan het Waterschap Zuiderzeeland, onder het stellen van voorschriften, de gevraagde
wijziging uitvoeringstermijn van de vergunning HZ_ONTGR-24849 voor de aanleg van
natuurvriendelijke oevers met waterpartijen aan de beide zijden van de Reigertocht
ter hoogte van de Larserringweg 3 in het Larserbos bij Lelystad, wordt verleend.

- De ontgronding zal worden gerealiseerd op de percelen kadastraal bekend als
gemeente Lelystad, sectie I nummers 454, 598 en 600 en ligt nabij de Larserringweg
3 in Lelystad.

- De in voorschrift 2.1 van de vergunningvoorschriften, behorende bij het besluit op
grond van de Ontgrondingenwet met kenmerk HZ_ONTGR-24849 van 14 juli 2015,
genoemde termijn van 31 decemeber 2015 te wijzigen in 31 december 2020.

- Aan de vergunning een aanvullende voorwaarde is verbonden met betrekking tot
natuur en ecologie. Het voorschrift 4.4 zal worden toegevoegd.

- Dat alle overige bepalingen en voorschriften van besluit HZ_ONTGR-24849
onverminderd van kracht blijven.

- De vergunning geldig is tot 1 april 2021.

Hoogachtend,

Namens het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland

s. P.M.R. Schuurmans
irecteur Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek

Kenmerk: 22841/HZ__ONTGR-29073 3 van 5 Besluit uitvoeringstermijn Reigertocht



O M G EVI N G S D J E N ST
rtrvotao a soor r- vecwysTRErK

2 Inleiding

Op 5 november 2015 heeft het Waterschap Zuiderzeeland in Lelystad, een aanvraag
ingediend op grond van de Ontgrondingenwet voor de wijziging van de uitvoeringstermijn
bij de vergunning HZ_ONTGR-24849 voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers met
waterpartijen aan de beide zijden van de Reigertocht ter hoogte van de Larserringweg 3
in het Larserbos in Lelystad.

De ontgronding zal worden gerealiseerd op de percelen kadastraal bekend als gemeente
Lelystad, sectie I nummers 454, 598 en 600 en ligt nabij de Larserringweg 3 in Lelystad.
Doel is de aanleg van natuurvriendelijke oevers met waterpartijen aan de beide zijden
van de Reigertocht in het Larserbos nabij Lelystad.

Deze aanvraag verzoekt om de uitvoeringstermijn van de vergunning te wijzigen in 1

januari 2017 tot en met 31 december 2020. De werkzaamheden zijn in het kader van de
werkplanning bij het Waterschap een aantal jaren op geschoven.
Voorafgaand aan deze vergunning is op 14 juli 2015 de vergunning HZ_ONTGR-24849
verleend door de Gedeputeerde Staten van Flevoland.

3 Procedure

Artikel 8.4 lid 2 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 schrijft
voor dat de voorbereiding van een beschikking, voor een termijnverlenging van een
ontgrondingenvergunning, de afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing is. Op 10 novemebr 2015 is een ontvangstbevestiging verzonden met
kenmerk 22841/HZ_ONTGR-29073. Conform het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht zullen de aanvraag en het besluit worden toegezonden aan de betrokken
bestuursorganen, adviseurs en de vergunningaanvrager. De aanvraag en het besluit
zullen in het gemeentehuis in Lelystad en bij de OFGV ter inzage liggen. De kennisgeving
wordt gepubliceerd in de Flevopost.

4 Overwegingen ten aanzien van de aanvraag

Bij een aanvraag voor het verlenen van een vergunning voor het ontgronden dienen alle
bij de ontgronding betrokken belangen te worden afgewogen. Daarbij wordt uitgegaan van
het Omgevingsplan Flevoland (Omgevingsplan), de Verordening voor de fysieke
leefomgeving Flevoland (VFL) en de Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving
(Beleidsregel vergunningverlening). Een termijnswijziging van de
ontgrondingenvergunning HZ_ONTGR-24849 heeft geen enkel invloed op de effecten of
beoordeling hierop, genoemd in deze vergunning, met uitzondering van de de flora- en
faunawet.

4.1 Natuurwaarden / Ecologie

Beoordeeld is wat de gevolgen kunnen zijn van de termijnswijziging voor de flora- en
faunawet. Aangezien door de wijziging van de termijn de in 2010 in het Larserbos
uitgevoerde inventarisatie op de aanwezige beschermde, zeldzame en/of indicatieve
planten- en diersoorten achterhaald kan zijn, zal voorafgaand aan de werkzaamheden een
nieuw onderzoek in het kader van de flora- en faunawet moet worden uitgevoerd.
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Conclusie:
Wat betreft de effecten op de ecologische en natuurwaarden zullen, na een nieuw
onderzoek in het kader van de flora- en faunawet met bijhorende maatregelen, er geen
nadelige effecten voor de omgeving optreden.

Bijiage 1 Vergunningvoorschriften

Behorende bij het besluit van Gedeputeerde Staten van Flevoland op een aanvraag van
Waterschap Zuiderzeeland om een termijnswijziging vergunning HZ_ONTGR-24849 voor
natuurvriendelijke oevers met waterpartijen langs de Reigertocht nabij de Larserringweg
3 in Lelystad.

kenmerk:

Toevoegen of vervangen van de voorschriften:

2.1 De ontgrondingswerkzaamheden die voortvloeien uit dit besluit moeten zijn
afgerond voor 31 december 2020.

4.4 Uiterlijk drie maanden voor aanvang van de werkzaamheden dient een
inventarisatie in het kader van de flora- en faunawet op de aanwezige
beschermde, zeldzame en/of indicatieve planten- en diersoorten in het gebied
rond de Reigertocht in het Larserbos ter kennisname digitaal toe te mailen aan
info@ofgv.nl t.a.v. Sybren Abma.

Kenmerk: 22841/HZ_ONTGR-29073 5 van 5 Besluit uitvoeringstermijn Reigertocht




