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Beschikking

Wijziging uitvoeringstermijn van de vergunning in het kader van de
Ontgrondingenwet voor de aanleg van een drietal vijvers en het verleggen van

een sloot nabij de Kemphaan in Almere Hout.



Aanvrager:
Gemeente Almere
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1 Besluit Ontgrondingenvergunning

1.1 Onderwerp

Op 4 augustus 2014 heeft de gemeente Almere een aanvraag ingediend voor het
wijzingen van de uitvoeringstermijn van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet
voor de aanleg van een drietal vijvers en het verleggen van een sloot nabij de Kemphaan
in Almere Hout.

1 .2 Besluit

Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsplan, de beleidsregel, de
vergunningaanvraag van de gemeente Almere en het hiervoor overwogene besluit
Gedeputeerde Staten dat:
- Aan de gemeente Almere de gevraagde wijziging van de geldigheidsduur van de

vergunning voor ontgrondingen voor de aanleg van een drietal vijvers en het
verleggen van een sloot nabij de Kemphaan in Almere Hout, op de percelen
kadastraal bekend, gemeente Almere, sectie C, nummers 1159 en 1163 te
verlenen.

- De in voorschrift 2.1 van de vergunningvoorschriften, behorende bij de beschikking
op grond van de Ontgrondingenwet met kenmerk 130905/DJA/hac-001 van
9 september 2013, genoemde termijn van 1 augustus 2014 te wijzigen in 1

augustus 2016.
- Aan de vergunning aanvullende voorwaarden zijn verbonden met betrekking tot

natuur en ecologie. Het voorschrift 2.t9 zal worden toegevoegd.
- Dat alle overige bepalingen en voorschriften van beschikking 130905/DJA/hac-001

onverminderd van kracht blijven.
- De vergunning geldig is tot 1 november 2016.

Lelystad,

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

Dhr: G. Brakkee
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2. Inleiding
Op 4 augustus 2014 heeft de gemeente Almere een aanvraag ingediend voor het
wijzingen van de uitvoeringstermijn van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet
voor de aanleg van een drietal vijvers en het verleggen van een sloot nabij de Kemphaan
in Almere Hout.

Het plangebied waar de ontgronding zal plaatsvinden is in de gemeente Almere. De locatie
van een tweetal vijvers is bij de ingang van het terrein'De Kemphaan', ten zuiden van
Stevenspoort, ten westen van de Kemphaanweg, ten noorden van de Kemphaanlaan en
ten oosten van de Waterlandseweg. De derde vijver ligt aan de overzijde van de
Waterlandseweg, ten zuiden van de aansluiting Meentweg-Waterlandseweg.

Doel van de ontgronding is het verbeteren/verfraaien van de entree van het terrein 'De
Kemphaan'. Hiervoor zullen een drietal vijvers worden gegraven en enkele kleine stukjes
sloot worden verlegd. Daarnaast worden enkele duikers aangelegd of aangepast. Deze
aanpassingen zullen bijdragen aan een extra waterberging.

De huidige aanvraag verzoekt om de uitvoeringstermijn van de vergunning te verlengen
tot 1 augustus 2016.

Voorafgaand aan deze vergunning is op 9 september 2013 een vergunning in het kader
van de Ontgrondingenwet verleend met kenmerk: 130905/DJA/hac-001, door de
Gedeputeerde Staten van Flevoland.

3. Procedure

Artikel 8.4 lid 2 van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2OI2 schrijft
voor dat de voorbereiding van een beschikking, betreffende een termijnverlenging van een
ontgrondingenvergunning, de afdeling 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht van
toepassing is.

De aanvraag is door de OFGV op 4 augustus 2014 ontvangen. Conform het bepaalde in
de Algemene wet bestuursrecht zullen de aanvraag en de beschikking worden
toegezonden aan de betrokken bestuursorganen, adviseurs en de vergunning aanvrager.
De aanvraag en de beschikking zullen in het gemeentehuis te Almere en bij de OFGV ter
inzage liggen. De kennisgeving wordt gepubliceerd in de Almere vandaag.

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 ).

Bij de vergunningverlening 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
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waar binnen de ontgrondingswerkzaamheden moeten zijn voltooid zullen geen invloed
hebben op deze aspecten en belangen, met uitzondering van de belangen van de natuur.

4.1 Natuurwaarden / Ecologie

Vorig jaar waren er in het gebied sporen van een bever in de omgeving van de
ontgronding waargenomen. Door verlenging van de termijn is het niet duidelijk of er tegen
de tijd van starten van de ontgrondingswerkzaamheden een bever zich permanent heeft
gevestigd. Ter voorkoming van verstoring van een eventueel aanwezige bever zal het
uitvoeren van nogmaals een QuickScan op het voorkomen van de bever noodzakelijk zijn.
De uitvoering van een QuickScan zal worden opgenomen in een voorschrift.

Dit voorschrift moet de bescherming waarborgen van eventueel voorkomende bevers
tegen onnodige en ernstige verstoringen. Met de wijziging van de uitvoeringstermijn zal
dit voorschrift ook worden opgenomen.
Met het opnemen van dit voorschrift met betrekking tot het uitvoeren van een QuickScan
kan de wijziging van de ontgrondingsvergunning worden verleend.
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Bijlage 1

Vergunningvoorschrift

Behorende bij de beschikking van Gedeputeerde Staten van Flevoland op een aanvraag
van de gemeente Almere voor het wijzingen van een vergunning ingevolge de
Ontgrondingenwet voor de aanleg van een drietal vijvers en het verleggen van een sloot
nabij de Kemphaan in Almere Hout.

kenmerk : 14090s/DJA/kbe-00 1

Toevoegen van voorschrift :

2.I9 Voor aanvang van werkzaamheden dient nogmaals een QuickScan te worden
uitgevoerd op het voorkomen van bevers. De resultaten van de QuickScan dienen
digitaal per e-mail aan info@ofgv.nl t.a.v. Sybren Abma te worden aangeleverd.
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