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1. Inleiding
Het college van burgemeester en wethouders van Dronten (hierna: gemeente Dronten)
heeft op 17 september 2014 een aanvraag ingediend (kenmerk U14.011970/REO/HT) om
een ontheffing ingevolge de Verordening voor de fysieke Leefomgeving Flevoland 2012
(hierna: VFL). Het betreft een ontheffing voor een aantal activiteiten met betrekking tot
plan "Bremerbaai Biddinghuizen" in de gemeente Dronten, in het
Milieubeschermingsgebied voor grondwater Bremerberg. Het project "Bremerbaai
Biddinghuizen" betreft een gebied dat is gelegen vanaf de Bremerbergdijk tot in het
Veluwemeer. Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben op 13 november 2014 besloten
de gevraagde ontheffing op grond van paragraaf 4.3.2, art. 4.10 lid la, art. 4.10 lid 1b
en art. 4.10 lid le, van de VFL te verlenen (kenmerk 141113/BvLO/miu-001).

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken hebben vanaf donderdag 20
november 2014 tot en met woensdag 31 december 2014 op de volgende plaatsen en
tijden ter inzage gelegen:
� in het gemeentehuis van de gemeente Dronten, De Rede 1 te Dronten op

werkdagen tijdens kantooruren,
� bij de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek, Botter 14-15 te Lelystad

op werkdagen tijdens kantooruren.

Gedurende deze periode van terinzagelegging zijn geen bezwaren ingediend tegen de
betreffende beschikking. Gemeente Dronten heeft na de terinzagelegging geconstateerd
dat geen ontheffing was aangevraagd voor een aantal uitvoeringsaspecten dat verboden
is in waterwingebieden en beschermingsgebieden. Deze verboden zijn genoemd in
voorschrift 2.6 van de genoemde ontheffing van 13 november 2014:

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moet voorkomen worden dat
verontreiniging van de bodem en het grondwater kan plaatsvinden. Daarom mogen
binnen het waterwingebied en beschermingsgebied Bremerberg in ieder geval:

� Geen materialen opgeslagen worden in een depot.� Geen materieel gestald worden buiten de arbeidsuren om.
� Geen machines afgetankt of gereinigd worden.
� Geen (directie)keten geplaatst worden.
� Geen containers geplaatst worden.

Gemeente Dronten heeft daarom in 2015 een aanvraag tot wijziging van de ontheffing
van 13 november 2014 bij OFGV ingediend. Deze aanvraag heeft betrekking op het
eerder genoemde voorschrift 2.6. Gemeente Dronten wil in het beschermingsgebied
"Bremerberg" (bouw)materialen opslaan, brandstof opslaan, materieel/machines stallen
buiten de arbeidsuren om, materieel/machines aftanken, een directiekeet plaatsen, een
DIXI plaatsen en containers plaatsen.
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Er heeft twee keer mondeling overleg plaats gevonden. De eerste keer op 10 februari
2015 bij OFGV, waar gemeente Dronten en Knipscheer vertegenwoordigd waren.
Het tweede overleg heeft plaatsgevonden op 3 maart 2015, bij gemeente Dronten, waar
gemeente Dronten, OFGV, Grontmij en Vitens vertegenwoordigd waren.
Bij dit laatste overleg is Vitens gevraagd om advies uit te brengen met betrekking tot de
voorgenomen wijzigingen van de ontheffing van 13 november 2014.

2. Besluit
Gelet op de aanvraag van gemeente Dronten, het hiervoor genoemde en de Verordening
voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012, besluit ik:

1. Voorschrift 2.6 van de ontheffing van 13 november 2014 met kenmerk
141113/BvLO/mlu-001, te vervangen door de voorschriften 2.6a, 2.6b en 2.6c
conform bijlage 1 van deze ontheffing.

2. Voorschrift 10.1 van de ontheffing van 13 november 2014 met kenmerk
141113/BvLO/mlu-001, te vervangen door voorschrift 10.1 conform bijlage 1 van
deze ontheffing.

3. Dat de aanvraag met bijbehorende stukken deel uit maken van de ontheffing,
voorzover niet in strijd met dit besluit of met de voorschriften.

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Flevoland;
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek;
Namens deze het afdelingshoofd Vergunningen en Expertise.

Dhr. A.G. Brakkee
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3. Ontheffingsaanvraag
Op 19 februari 2015 is via e-mail een aanvraag tot wijziging van de ontheffing van 13
november 2014 (kenmerk 141113/BvLO/mlu-001) ontvangen van gemeente Dronten.
Deze aanvraag omvat een brief van 19 februari 2015 met kenmerk
U15.003210//RRB/MP/aw en een bijlage in de vorm van een kaart (Voorstel indeling
opslag keten containers en materieel, Knipscheer).

Op 24 februari 2015 heeft OFGV gemeente Dronten verzocht om aanvullende gegevens.
Hierbij is gemeente Dronten aangegeven dat de aanvraag van 19 februari niet compleet
is en daarmee niet in behandeling genomen wordt. OFGV heeft gemeente Dronten in de
gelegenheid gesteld om de ontbrekende gegevens aan te leveren binnen een termijn van
3 weken na berichtgeving van het niet in behandeling nemen van de aanvraag. Op 26
februari 2015 heeft gemeente Dronten de ontbrekende gegevens aangeleverd door
middel van een brief met kenmerk U15.003717//RRB/MP/aw. De procedure is hierdoor
twee dagen opgeschort.

De aanvraag omvat de volgende documenten:
� Een brief van 19 februari 2015 met kenmerk U15.003210//RRB/MP/aw.
� Een bijlage brief 19 februari (Voorstel indeling opsiag keten containers en

materieel, Knipscheer).
� Een brief met aanvullende gegevens (26 februari 2015, kenmerk

U15.003717//RRB/MP/aw).
� Een Kaart "Aanleg pier en strand Bremerbaai, gewijzigde versie d.d. 3-11-2014,

schaal 1:500, besteknummer 002-01, tekening nummer 002-01-02.

4. Procedure
Op deze ontheffingsaanvraag is Hoofdstuk 12, artikel 12.2, lid 1 van de VFL van
toepassing.

5. Overwegingen ten aanzien van de
aanvraag

5.1 VFL
Het grondwaterbeschermingsbeleid voor de provincie Flevoland is vastgelegd in de VFL.
Deze verordening is voor het laatst gewijzigd in 2012. De wettelijke grondslag(en) of
bevoegdheden waarop de VFL is gebaseerd zijn: Ontgrondingenwet, Waterwet, Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, Wet geluidhinder, Wet milieubeheer, Wet
bodembescherming, Wegenwet, Wegenverkeerswet 1994, Algemene wet bestuursrecht
en Provinciewet.
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Door middel van een verbodsstelsel, waarop onder aanvullende voorwaarden
ontheffingen mogelijk zijn, kunnen nieuwe grondwaterbedreigende activiteiten geweerd
worden uit de Milieubeschermingsgebieden voor grondwater, indien de risico's van die
activiteiten in onvoldoende mate door middel van voorschriften kunnen worden
teruggedrongen. Het Milieubeschermingsgebied voor grondwater "Bremerberg" bestaat
uit de zones: waterwingebied en beschermingsgebied.

5.2 Bescherming grondwater
Het grondwater dat bestemd is voor de openbare drinkwatervoorziening wordt bij
Bremerberg beschermd door een waterwingebied en een beschermingsgebied voor
grondwater. Het grondwater dat bij Bremerberg wordt opgepompt is ten opzichte van de
andere grondwaterwinningen van Vitens binnen Flevoland, door de geologische opbouw
van de ondergrond, minder goed beschermd tegen invloeden vanaf maaiveld. Dit wordt
veroorzaakt doordat kleilagen in de ondergrond op een diepte van ongeveer NAP -18
meter (Formatie van Eem-Woudenberg, Eem k1) en NAP -30/-45 meter (Formatie van
Urk, onder Formatie Peelo, Urk3) een onvolledige verbreiding hebben.
Mede door deze omstandigheden bevat het opgepompte grondwater bij Bremerberg een
bepaald percentage water uit het Veluwemeer.

Het peil van het Veluwemeer is hoger dan het polderpeil ter plaatse. Ook zijn de
stijghoogtes in het grondwater onder het Veluwemeer hoger dan die achter de dijk in de
polder. De regionale grondwaterstroming is daarom noord/noordwestelijk gericht.
De voorgenomen activiteiten van plan Bremerbaal bevinden zich zeer dicht bij de
pompputten van pompstation Bremerberg. Met deze pompputten wordt, ter bereiding
van drinkwater, grondwater gewonnen. Het is daarom van groot belang dat door deze
voorgenomen activiteiten geen verontreinigende stoffen op de bodem terecht kunnen
komen, dat de weerstand tegen grondwaterstroming van de bodem van het Veluwemeer
niet merkbaar wordt verminderd en dat kleilagen die een relevante beschermende
werking kunnen hebben (voldoende verbreiding en voldoende dikte), niet doorboord of
vergraven worden.

5.3 Wijziging voorschrift 2.6 ontheffing 13 november 2014

Het voorschrift 2.6 uit de ontheffing van 13 november 2014 luidt:

Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moet voorkomen worden dat
verontreiniging van de bodem en het grondwater kan plaatsvinden. Daarom mogen
binnen het waterwingebied en beschermingsgebied Bremerberg in ieder geval:

� Geen materiaien opgeslagen worden in een depot.� Geen materieel gestald worden buiten de arbeidsuren om.
� Geen machines afgetankt of gereinigd worden.
� Geen (directie)keten geplaatst worden.
� Geen containers geplaatst worden.
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Gemeente Dronten wil door middel van de wijzigingsaanvraag van 19 februari 2015
toestemming verkrijgen om, binnen het beschermingsgebied Bremerberg, maar buiten
het waterwingebied Bremerberg, materialen op te slaan, machines/materieel te stallen
buiten de arbeidsuren om, machines/materieel af te tanken, een voorraad brandstof te
kunnen hebben, een keet te plaatsen, een DIXI te plaatsen en containers te plaatsen.
Gemeente Dronten wil het volgende opslaan/stallen/plaatsen:

1. Een laadschop, 2 rupskranen, een mobiele kraan, 2 trekkers met kippers en een
minikraan.

2. Twee dichte opslagcontainers van 6 bij 2,5 meter, ten behoeve van de opslag van
kleine materialen, hulpstukken, een stamper en een trilplaat.

3. Een dubbelwandige opslagtank voor 2.000 liter diesel.
4. Een keet, die verwarmd wordt met een elektrische kachel.
5. Een chemisch toilet/DIXI.
6. Materialen voor het werk zoals betonbanden, graskeien, PE, keerwanden enz.

(schone materialen die in het werk verwerkt worden).

Om de bodem en het grondwater te beschermen tegen verontreinigingen zijn
maatregelen ontwikkeld die in de genoemde overleggen zijn besproken met onder andere
OFGV en Vitens. De maatregelen zijn:

Vloeistofdichte plaats voor opslag, tanken en plaatsen
Er wordt een terrein gemaakt met een vloeistofdichte vloer en betonnen banden, waarop
de materialen opgeslagen worden, machines en materieel gestald en afgetankt worden,
een keet geplaatst wordt, een DIXI geplaatst wordt, containers geplaats worden en de
brandstof geplaatst wordt. Dit terrein bevindt zich tussen dwarsprofiel 8 en dwarsprofiel
9 (zie kaart "Aanleg pier en strand Bremerbaai, gewijzigde versie d.d. 3-11-2014, schaal
1:500, besteknummer 002-01, tekening nummer 002-01-02) op de voorziene
parkeerplaats en is ongeveer 78 meter bij 11 meter groot.

Afvoer van mogelijke verontreinigingen naar buiten het gebied
De vloeistofdichte plaats voor opslag, tanken en plaatsen (tussen dwarsprofiel 8 en 9)
wordt verbonden met de toegangsweg vanaf dwarsprofiel 1 tot en met 8. Dit deel van de
toegangsweg wordt eveneens vloeistofdicht uitgevoerd. Dit deel van de toegangsweg
wordt vervolgens aangesloten op twee bassins die in de buurt van de rotonde gemaakt
zullen worden. Deze bassins staan met elkaar in verbinding en worden eveneens
vloeistofdicht uitgevoerd. De bassins worden aangesloten op een voorziening die enkele
jaren geleden door provincie Flevoland is getroffen om water met daarin eventuele
verontreinigingen af te voeren naar buiten het beschermingsgebied Bremerberg, via de
Strandgapertocht.

Met betrekking tot de vloeistofdichte plaats en de toegangsweg vanaf doorsnede 1 tot en
met 9 zal, volgens oorspronkelijk plan, een fundering van puin aangelegd worden.
Daarop komen twee lagen van asfalt. In een latere fase van het project (als het opslaan
en stallen niet meer nodig is) zal de derde definitieve deklaag van asfalt worden

Kenrnerk: 150324/BvLO/mlu-001 7 Ontheffing VFI

Bremerbaai Dronten



O M G EV1N G S D I E N ST
FLEVOLAND & GOOl EN VECHTSTREEK

aangebracht. De materialen voor het werk (zie punt 6 op bladzijde 6 van deze
beschikking) zoals betonbanden, graskeien, PE, keerwanden enz., betreffen schone
materialen die in het werk verwerkt worden. Het zijn bouwstenen voor het project
Bremerberg en zullen na oplevering blijven liggen binnen het projectgebied. Deze
materialen hoeven niet tussen de doorsnedes 8 en 9 opgeslagen te worden, maar
mogen, zoals vermeld in de brief met aanvullende gegevens (26 februari 2015, kenmerk
U15.003717//RRB/MP/aw), op de funderingslaag van de toegangsweg/parkeerplaats
tussen doorsneden 9 en 10 neergelegd worden.

Conclusies:
� Het realiseren van de parkeerplaats, de toegangsweg en de bassins is toegestaan

volgens de ontheffing van 13 november 2014 (kenmerk 141113/BvLO/mlu-001).
Dit deel van het project wordt nu naar voren in de planning gezet.

� Het aanbrengen van twee lagen asfalt in combinatie met de betonnen banden, het
verhang en de aansluiting op de bassins en de afvoervoorziening bij de rotonde,
zal zorgen voor een voldoende vloeistofdichte voorziening. Er wordt hierbij nog
steeds conform de ontheffing van 13 november 2014 gewerkt.

� Uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om de bodem
en het grondwater te beschermen tegen verontreinigingen. Het belang waartoe
het milieubeschermingsgebied voor grondwater is aangewezen wordt daarom niet
aangetast.

� Voorschrift 2.6 kan daarom worden aangepast voor het deel tussen doorsnede 8
en doorsnede 9. Dit deel ligt buiten het waterwingebied en binnen het
beschermingsgebied "Bremerberg".

� Voorschrift 2.6 kan daarom, met betrekking tot de materialen voor het werk (zie
punt 6 op bladzijde 6 van deze beschikking) zoals betonbanden, graskeien, PE,
keerwanden enz., worden aangepast voor het deel tussen doorsnede 9 en
doorsnede 10. Dit deel ligt buiten het waterwingebied en binnen het
beschermingsgebied "Bremerberg.

� Aanpassen van voorschrift 2.6 betekent dat tussen doorsnede 8 en doorsnede 9

(zie kaart "Aanleg pier en strand Bremerbaai, gewijzigde versie d.d. 3-11-2014,
schaal 1:500, besteknummer 002-01, tekening nummer 002-01-02): materialen
opgeslagen mogen worden, machines en materieel buiten de arbeidsuren om
gestald en afgetankt mogen worden, een beperkte voorraad brandstof opgeslagen
mag worden, een keet geplaats mag worden, een DIXI geplaatst mag worden en
dat er containers neergezet mogen worden.

� Aanpassen van voorschrift 2.6 betekent dat tussen doorsnede 9 en doorsnede 10
(zie kaart "Aanleg pier en strand Bremerbaai, gewijzigde versie d.d. 3-11-2014,
schaal 1:500, besteknummer 002-01, tekening nummer 002-01-02): schone
materialen voor het werk (materialen die in het werk verwerkt worden), zoals
betonbanden, graskelen, PE, keerwanden enz., opgeslagen/neergelegd mogen
worden. Alle andere activiteiten (opslag, stallen, plaatsen, aftanken) waar de
wijzigingsaanvraag betrekking op heeft vinden niet plaats op het traject tussen
doorsneden 9 en 10.
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5.4 Wijziging voorschrift 10.1 ontheffing 13 november 2014

De activiteiten waarop de wijziging van de ontheffing van 13 november 2014 betrekking
heeft, gaan plaats vinden op korte afstand van het puttenveld van Bremerberg. Om zo
snel als mogelijk te kunnen reageren in het geval van calamiteiten/uitzonderlijke
omstandigheden zal voorschrift 10.1 van de ontheffing van 13 november 2014 (kenmerk
141113/BvLO/mlu-001) uitgebreid worden met telefoonnummers van Vitens en OFGV.
Het voorschrift in bijlage 1 van deze wijzigingsontheffing zal het voorschrift 10.1 van de
ontheffing van 13 november 2014 vervangen.

6. Overwegingen naar aanleiding van
ingediende adviezen

Vitens heeft de concept-ontheffing ter advies toegezonden gekregen op 5 maart 2015.
Op 12 maart 2015 heeft Vitens advies gegeven. Vitens stelt de vraag of het klopt dat een
klein deel van het plan Bremerbaai binnen het waterwingebied is gelegen en zo ja of dit
in een eerder stadium is besproken met Vitens.

Het klopt dat een klein deel van de toegangsweg binnen het waterwingebied
"Bremerberg" is gelegen. Dit is ter voorbereiding van de ontheffing van 13 november
2014 (kenmerk 141113/BvLO/mlu-001) besproken met Vitens en toegestaan omdat deze
toegangsweg zodanig geconstrueerd zal worden dat er niet of zeer moeilijk op
geparkeerd kan worden. Het parkeren van voertuigen zal op een verder gelegen
parkeerplaats gebeuren die buiten het waterwingebied zal worden aangelegd.
De parkeerplaats en toegangsweg worden vloeistofdicht aangelegd en neerslag met
daarin eventuele verontreinigingen zullen worden afgevoerd naar buiten het
beschermingsgebied "Bremerberg".

Vitens heeft daarop aangegeven geen bezwaren te hebben tegen het verlenen van deze
ontheffing.
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BIJLAGE 1: Wijziging ontheffingsvoorschriften
Behorende bij de beschikking van Gedeputeerde Staten van Flevoland op een aanvraag
om een ontheffing ingevolge de Verordening voor de fysieke leefomgeving 2012, door
gemeente Dronten, kenmerk: 150324/BvLO/mlu-001.

Wijziqing voorschrift 2.6
De voorschriften 2.6a, 2.6b en 2.6c vervangen het voorschrift 2.6 van de ontheffing van
13 november 2014 met kenmerk 141113/BvLO/mlu-001.

2.6a Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden moet voorkomen worden dat
verontreiniging van de bodem en het grondwater kan plaatsvinden. Daarom
mogen binnen het waterwingebied Bremerberg in ieder geval:

� Geen materiaien opgeslagen worden in een depot.
� Geen materieel gestald worden buiten de arbeidsuren om.
� Geen machines afgetankt of gereinigd worden.
� Geen (directie)keten gepiaatst worden.
� Geen containers geplaatst worden.

2.6b Binnen het beschermingsgebied, maar buiten het waterwingebied, mogen op de in
deze ontheffing beschreven vloeistofdichte verharding, tussen doorsnede 8 en 9
(conform de aanvraag-kaart "Aanleg pier en strand Bremerbaai, gewijzigde versie
d.d. 3-11-2014, schaal 1:500, besteknummer 002-01, tekening nummer 002-01-
02) en conform de in deze ontheffing beschreven bodem en grondwater
beschermende maatregelen:

� Een laadschop, 2 rupskranen, een mobiele kraan, 2 trekkers met kippers en
een minikraan gestald worden buiten de arbeidsuren om.

� Twee dichte opslagcontainers van 6 bij 2,5 meter, ten behoeve van de opslag
van kleine materialen, hulpstukken, een stamper en een trilplaat geplaatst
worden.

� Een dubbelwandige opslagtank voor 2.000 liter diesel geplaatst worden. Deze
tank moet KIWA gekeurd zijn conform BRL-K 791.

� Een keet, die verwarmd wordt met een elektrische kachel geplaatst worden.
� Een chemisch toilet/DIXI geplaatst worden.
� Machines en materieel afgetankt worden.

2.6c Binnen het beschermingsgebied, maar buiten het waterwingebied, mogen op de in
deze ontheffing beschreven funderingslaag tussen doorsnede 9 en 10 (conform de
aanvraag-kaart "Aanleg pier en strand Bremerbaal, gewijzigde versie d.d. 3-11-
2014, schaal 1:500, besteknummer 002-01, tekening nummer 002-01-02):

Kenmerk: 150324/BvLO/rnlu-001 10 Ontheffing VFI
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� Schone materialen voor het werk zoals betonbanden, graskeien, PE,
keerwanden enz., die in het werk verwerkt worden opgeslagen/neergelegd
worden. Het zijn bouwstenen voor het project Bremerberg en deze materialen
zullen na oplevering blijven liggen binnen het projectgebied.

Wijziginq voorschrift 10.1
Voorschrift 10.1 van de ontheffing van 13 november 2014 met kenmerk
141113/BvLO/mlu-001 wordt vervangen door onderstaand voorschrift 10.1:

Voorschrift 10. Uitzonderlijke omstandigheden
10.1 Indien na het van kracht worden van deze ontheffing verontreiniging van de

bodem en/of het grondwater met stoffen optreedt of is opgetreden dan wel wordt
vermoed moet(en):

- Dit terstond worden gemeld aan Vitens (telefoon nummer:
coördinatiewachtdienst Winning & Zuivering: 088 8845065).

- Dit terstond worden gemeld aan OFGV (telefoon nummer Toezicht en
Handhaving: 06 22508678; Algemeen OFV: 088 6333000)

- Zijn artikel 13 dan wel artikel 30 van de Wet bodembescherming (Wbb) van
toepassing en dient overeenkomstig te worden gehandeld.

- Dienen, in aanvulling hierop, de aanwijzingen van de OFGV, om gevolgen van
de bodemverontreiniging ongedaan te maken door de houder van de ontheffing
te worden opgevolgd.
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