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Besluit Ontgrondingenwet

Wijziging uitvoeringstermijn van de vergunning in het kader van de

Ontgrondingenwet, met kenmerk 64143, voor het afgraven van de toplaag
met teelaarde om een zandlaag op te brengen als voorbelasting in het gebied

Flevokust in Lelystad.
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1 Besluit Ontgrondingenwet

1.1 Onderwerp

Op 11 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lelystad een
aanvraag ingediend voor het wijzigen van de uitvoeringstermijn van de vergunning
ingevolge de Ontgrondingenwet, met kenmerk 64143, voor het afgraven van de toplaag
met teelaarde om een zandlaag op te brengen als voorbelasting in het gebied Flevokust
in Lelystad.

1.2 Besluit

Gelet op Ontgrondingenwet, het Omgevingsplan Flevoland, de Verordening voor
de Fysieke Leefomgeving Flevoland, de Beleidsregel vergunningverlening
milieuwetgeving, de vergunningaanvraag van het college van burgemeester en
wethouders van Lelystad overweeg ik te besluiten:
- Aan het college van burgemeester en wethouders de gevraagde wijziging van de

geldigheidsduur van de vergunning ingevolge de Ontgrondingenwet, met kenmerk
64143, voor het afgraven van de toplaag met teelaarde om een zandlaag op te
brengen als voorbelasting in het gebied Flevokust in Lelystad, wordt verleend.

- De in voorschrift 2.1 van de vergunningvoorschriften, behorende bij het
besluit op grond van de Ontgrondingenwet met kenmerk 64143 van 6 april
2017, genoemde termijn van 31 oktober 2017 te wijzigen in 15 maart 2018.

- Dat alle bepalingen en voorschriften van besluit 64143 onverminderd van
kracht blijven.

- Dat de vergunning geldig is tot 1 juni 2018. De werkzaamheden moeten zijn
afgerond op 15 maart 2018.

Het college van Gedeputeerde Staten van Flevoland,
Namens deze de directeur van de Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek,
Namens deze,

ing. G.P. Bouwhuis
Teamleider Vergunningen

Datum:
1 5 NOV 2017
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2. Inleiding

Op 11 oktober 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders van Lelystad een
aanvraag ingediend voor het wijzigen van de uitvoeringstermijn van de vergunning
ingevolge de Ontgrondingenwet, met kenmerk 64143, voor het afgraven van de toplaag
met teelaarde om een zandlaag op te brengen als voorbelasting in het gebied Flevokust
in Lelystad.

De ontgrondingen zullen worden gerealiseerd op het volgende kadastrale perceel:
Gemeente Lelystad, sectie H, nummer 681 en is gelegen ten zuiden van de
Dsselmeerdijk, ten noorden van het Visvijverbos, ten westen van de A6.

Er zal worden gegraven voor het afgraven van de toplaag met teelaarde om een

zandlaag op te brengen als voorbelasting in het gebied Flevokust in Lelystad.

Het verzoek is om de uitvoeringstermijn van de vergunning te verlengen van 31
december 2017 tot 15 maart 2018.

Voorafgaand aan deze vergunning is eerder op 6 april 2017 een vergunning in het kader
van de Ontgrondingenwet verleend met het kenmerk: 64143.

3. Procedure

Artikel 8.4, eerste lid, onder d van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland
2012 schrijft voor dat op de voorbereiding van een besluit, betreffende verlenging van de
geldigheidstermijn van een ontgrondingenvergunning, de afdeling 4.1 van de Algemene
wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is.

De aanvraag is door de OFGV op 11 oktober 2017 ontvangen. Conform het bepaalde in
de Awb 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 te Lelystad en digitaal bij de OFGV ter inzage liggen. De
kennisgeving wordt gepubliceerd op de website van de OFGV en in de plaatselijke krant.

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 worden onder andere de volgende aspecten afgewogen: de
voorziening oppervlaktedelfstoffen, het waterhuishoudkundige beleid, het ruimtelijk
beleid, de archeologische waarden, het milieubeleid en de invloed op de aanwezige
natuurwaarden.

De plaats en uitvoering van de werkzaamheden worden niet gewijzigd.
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Natuurwaarden / Ecologie
Met betrekking tot het aspect natuur blijft de uitvoeringstermijn van de werkzaamheden
van uiterlijk 15 maart 2018, buiten het broedseizoen. Mochten er zich toch voor die tijd
broedende vogels bevinden in het plangebied zal voorschrift 4.1 van het besluit 64143,
die onverminderd van kracht blijft, voldoende bescherming bieden. Voorschrift 4.1: "Te
allen tijde dient rekening te worden gehouden met de algehele zorgplicht en de
verbodsbepalingen van de Flora- en faunawet".

Op de overige aspecten en belangen zal een verlenging van de termijn waar binnen de
ontgrondingswerkzaamheden moeten zijn voltooid, geen invloed hebben.

Conclusie
De vergunning kan worden verleend.
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