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Ontgrondingenwet beschikking

Wijziging uitvoeringstermijn van de vergunning in het kader van de Ontgrondingenwet ten
behoeve van de aanleg van een rijstijlinstructiebaan nabij Dorhout Mees in de gemeente
Dronten.

Beschikking van Gedeputeerde Staten van Flevoland op grond van de Ontgrondingenwet naar
aanleiding van een aanvraag van het Rentmeesterskantoor Flevoland B.V. namens D.H. van den
Hul B.V. uit Putten, van 18 februari 2OL4, kenmerk: l4O328lDJA/kbe-001
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1. Inleiding

Op 18 februari 2014 heeft het Rentmeesterskantoor Flevoland B.V. namens D.H. van den Hul
B.V. uit Putten, een aanvraag ingediend voor het wijzingen van de uitvoeringstermijn van de
vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor de aanleg van een rijstijlinstructiebaan,
toegangsweg en parkeervoorziening en diverse waterpartijen nabij Dorhout Mees en is gelegen
tussen de Strandgaperweg en de Mosselweg in Biddinghuizen. De ontgrondingen zullen worden
gerealiseerd op de volgende kadastrale percelen: gemeente Dronten, sectie D, nummers 1410 en
1409.

Doel van de ontgronding is om diverse tracés te graven voor een rijstijlinstructiebaan en
parkeervoorzieningen. Tevens zal worden ontgrond voor diverse waterpartijen met een
landschappelijke functie. Het terrein zal worden ingericht voor rijvaardigheid, er zal geen sprake
zijn van auto- of motorraces. Met de vrijkomende grond zullen geluidwallen worden aangelegd
die tevens dienst doen voor uitzicht. Daarnaast wordt de grond gebruikt in de wegen,
parkeervoorziening, cunetten van diverse tracés, fundering van een bouwblok en grondlichamen
voor een hellingbaan. De locatie is gelegen tussen de Strandgaperweg en de Mosselweg.

De huidige aanvraag verzoekt om de uitvoeringstermijn en daarmee de geldigheid van de
vergunning te verlengen tot 1 april 2016.

Voorafgaand op deze vergunning is op 19 januari 2009 een vergunning in het kader van de
Ontgrondingenwet verleend voor de aanleg van een rijstijlinstructiebaan bij Dorhout Mees in de
gemeente Dronten, kenmerk: 774977, door de provincie Flevoland,

Op 5 januari 2010 heeft de provincie Flevoland een aanvraag ontvangen met kenmerk: 903553,
betreffende een wijziging van de termijn waarbinnen volgens het besluit van Gedeputeerde
Staten van Flevoland de ontgrondingswerkzaamheden moeten zijn uitgevoerd. De termijn was
bepaald conform de beschikking van 19 januari 2009, met kenmerk: 774977, op 31 december
2009 verlopen. De beschikking van 11 maart 2010 met kenmerk: 96687I, was een geldigheid
van de vergunning verlengd tot 1 maart 2011. Vervolgens is op 30 september 2010 opnieuw een
aanvraag ontvangen met kenmerk: 1049785, voor wijziging van de termijn. De termijn was bij
beschikking met kenmerk: IO74375, verlengd tot 1 april 2072. De termijn is op verzoek van 26
januari 2012 nogmaals gewijzigd naar 1 april 2014 bij beschikking met kenmerk 1294488. Nu ligt
er het verzoek om de uitvoeringstermijn te verlengen tot 1 april 2016.

2. Procedure

Artikel 10.4 lid 2 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland herzien 2009
schrijft voor dat de voorbereiding van een beschikking, betreffende een verlenging van een
ontgrondingenvergunnning, de afdeling 4.1van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing
is.

De aanvraag is door ons op 18 februari 2OI4 ontvangen. Conform het bepaalde in de Algemene
wet bestuursrecht zullen de aanvraag en de beschikking worden toegezonden aan de betrokken
bestuursorganen, adviseurs en de vergunningaanvrager. De aanvraag en de beschikking zullen
in het gemeentehuis te Dronten en het provinciehuis ter inzage liggen. De kennisgeving wordt
gepubliceerd in de Flevopost.

3. 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.
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Het Omgevingsplan Flevoland 2006 (Omgevingsplan) is door Provinciale Staten van Flevoland op
22 november 2006 vastgesteld en is op 5 december 2006 in werking getreden, partieel herzien
in november 2009 op de waterparagrafen. In dit plan is vastgelegd dat geen medewerking
wordt verleend aan de winning van binnendijkse dieper liggende grondstoffen, vanwege de vaak
nadelige effecten op de waterkwaliteit en het verlies van grondoppervlakte. Dit betreft primaire
ontgrondingen. Secundaire ontgrondingen, ontgrondingen die initieel gericht zijn op de realisatie
van bodemverlagingen ten behoeve van een bepaalde functie waarbij oppervlaktedelfstoffen
vrijkomen, ten behoeve van bijvoorbeeld wegaanleg en natuurontwikkeling zijn onder
voorwaarden wel toelaatbaar.

Per 1 september 2OO7 is de VFL van kracht en gewijzigd op 22 december 2009.

Daarnaast heeft op 29 januari 2008 het college van Gedeputeerde Staten de Beleidsregel
vergunningverlening milieuwetgeving 2008 (Beleidsregel vergunningverlening) vastgesteld als
uitwerking van het Omgevingsplan ten aanzien van onder andere ontgrondingen. De
Beleidsregel vergunningverlening is in werking getreden op l maart 2008. Op l februari 2011
hebben wij, onder gelijktijdige intrekking van voornoemde beleidsregel, vastgesteld de
Beleidsregel vergunningverlening milieuwetgeving 2011. Deze beleidsregel is in werking
getreden op 10 februari 2011, In deze beleidsregel is tevens het toetsingskader voor de
vergunningaanvragen in het kader van de Ontgrondingenwet opgenomen. Het toetsingskader
van deze beleidsregel is ten aanzien van het onderdeel ontgronding ongewijzigd, zodat dit geen
invloed heeft op de inhoud van deze beschikking.

Bij de vergunning verlening wordt onder andere afgewogen de voorziening
oppervlaktedelfstoffen, het waterhuishoudkundig beleid, het ruimtelijk beleid, archeologische
waarden en het milieubeleid en natuur. Een verlenging van de termijn waar binnen de
ontgrondingswerkzaamheden moeten zijn voltooid zullen geen invloed hebben op deze aspecten
en belangen, met uitzondering van de belangen van de natuur.

Natuurwaarden / Ecologie
Door verlenging is het niet duidelijk wanneer de werkzaamheden zullen aanvangen. Hierdoor is
het mogelijk dat de werkzaamheden starten tijdens het broedseizoen. Ter voorkoming van
verstoring van broedende vogels worden voorschriften 2.5 en 2.6 behorende bij de vergunning
van 19 januari 2OO9, kenmerk 774977 vervangen.

Deze voorschriften waarborgen de bescherming van eventueel voorkomende broedgevallen tegen
onnodige en ernstige verstoringen. Door de wijziging van de uitvoeringstermijn worden deze
voorschriften verva ngen.
Met het opnemen van voorschriften met betrekking tot start werkzaamheden in of voor het
broedseizoen kan de wijziging van de ontgrondingsvergunning worden verleend.
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4. Besluit

Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsplan, de beleidsregel, de vergunningaanvraag van
Rentmeesterskantoor Flevoland B.V. namens D,H. van den Hul B.V. en het hiervoor overwogene
hebben wij besloten:

- Aan D.H. van den Hul B.V. de gevraagde wijziging van de geldigheidsduur van de
vergunning voor ontgrondingen ten behoeve van de aanleg van een rijstijlinstructiebaan
bij Dorhout Mees in de gemeente Dronten, op de percelen kadastraal bekend, gemeente
Dronten sectie D, nummers 1410 en 1409 te verlenen.

- De in artikel 2.1van de vergunningvoorschriften, behorende bij de beschikking op grond
van de Ontgrondingenwet met kenmerk774977 van 19 januari 2009, genoemde termijn
van 31 december 2009 en de wijzigingsvergunning met kenmerk 7294488 van 13 maart
2012 met genoemde termijn van 1 april2OI4 te wijzigen in 1 april 2016.

- Aan de vergunning zijn aanvullende voorwaarden verbonden met betrekking tot Natuur en
ecologie. De artikelen 2.5 en 2.6 zullen worden vervangen doorgewijzigde voorschriften.

- Dat alle overige bepalingen en voorschriften van beschikking 774977 onverminderd van
kracht blijven.

Lelystad,

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

Dhr. A.G. rakkee
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Bijlage 1

Verg u n n i ngvoorsch riften

Behorende bij de beschikking van Gedeputeerde Staten van Flevoland op een aanvraag van het
Rentmeesterskantoor Flevoland B.V. namens D.H. van den Hul. voor het wijzingen van een
vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet voor de aanleg van een rijstijlinstructiebaan,
toegangsweg en parkeervoorziening en diverse waterpartijen op het terrein Dorhout Mees
gelegen in de gemeente Dronten.

kenmerk:

Voorschriften 2.5 en 2.6 uit de beschikking met kenmerk 774977 worden vervangen door:

2.5

2.6

Bij aanvang van werkzaamheden binnen het broedseizoen dient een terzake deskundig
persoon het terrein te inventariseren op het voorkomen van broedende vogels en de
resultaten digitaal toe te mailen aan info@ofgv.nl t.a.v. Jan Welink. Bij het uitvoeren van
de inventarisatie dient speciaal aandacht aan de laat broedende kwartelkoning te worden
besteed. Indien op een afstand < 10 meter van rietkraggen nabij de mosseltocht gewerkt
gaat worden dient ook geïnventariseerd te worden op broedende rietvogels.

Indien uit de inventarisatie blijkt dat er broedende vogels aanwezig zijn mogen deze
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden niet worden verstoord. Hiertoe dient een
ruime afstand tot de nesten gevrijwaard te worden van werkzaamheden.
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