
Besluit Ontgrondingenwet

Wijziging uitvoeringstermijn van de vergunning in het kader van de 
Ontgrondingenwet ten behoeve van het afgraven van de bovengrond en de 
aanleg van poelen voor het natuurontwikkelingsproject Schoterveld in de 

gemeente Noordoostpolder.
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1 Besluit Ontgrondingenwet

1.1 Onderwerp

Op 20 juli 2017 heeft Enviso BV Ingenieursbureau, namens Staatsbosbeheer, een 
aanvraag ingediend voor het wijzingen van de uitvoeringstermijn van de vergunning 
ingevolge de Ontgrondingenwet voor het afgraven van de bovengrond en de aanleg van 
poelen voor het natuurontwikkelingsproject Schoterveld in de gemeente 
Noordoostpolder. 

1.2 Besluit

Gelet op de Ontgrondingenwet, het Omgevingsplan, de beleidsregel, de 
vergunningaanvraag van Staatsbosbeheer en het hiervoor overwogene besluit ik 
dat:
- Aan Staatsbosbeheer de gevraagde wijziging van de geldigheidsduur van de

vergunning voor de ontgrondingen voor het afgraven van de bovengrond en de
aanleg van poelen voor het natuurontwikkelingsproject Schoterveld in de gemeente
Noordoostpolder wordt verleend.

- De in artikel 2.3 van de vergunningvoorschriften, behorende bij de
beschikking op grond van de Ontgrondingenwet met kenmerk 473062 van
2 januari 2013, genoemde termijn van 31 december 2017 te wijzigen in 31
december 2025.

- Dat alle bepalingen en voorschriften van besluit 130905/DJA/hac-001
onverminderd van kracht blijven.

datum: 8-9-2017

Hoogachtend, 

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
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2. Inleiding

Op 20 juli 2017 heeft Enviso BV Ingenieursbureau, namens Staatsbosbeheer, een 
aanvraag ingediend voor het wijzingen van de uitvoeringstermijn van de vergunning 
ingevolge de Ontgrondingenwet voor het afgraven van de bovengrond en de aanleg van 
poelen voor het natuurontwikkelingsproject Schoterveld in de gemeente 
Noordoostpolder.

De ontgrondingen zullen worden gerealiseerd op de volgende kadastrale percelen: 
Gemeente Noordoostpolder, sectie G, nummers 926, 2108, 2152, 2154 en 2156.

Het plangebied waar de ontgronding zal plaatsvinden, is gelegen tussen de Schotertocht, 
het Kuinderbos en de Schoterweg en een strook tussen de Schoterweg en de waterpartij 
“De Kuilen”. 

Doel van de ontgronding is het afgraven van de bovengrond en de aanleg van een poel 
voor het natuurontwikkelingsproject Schoterveld in de gemeente Noordoostpolder. 

De huidige aanvraag verzoekt om de uitvoeringstermijn en daarmee de geldigheid van de 
vergunning te verlengen van 31 december 2017 tot 31 december 2025.

Voorafgaand aan deze vergunning is eerder op 9 november 2006 een vergunning in het 
kader van de Ontgrondingenwet verleend met het kenmerk: 473062. Een verlenging is  
afgegeven tot en met 31 december 2017 met kenmerk 1416002. 

3. Procedure

Artikel 8.4 lid 1 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 20 juli 2017 ontvangen. Conform het bepaalde in de 
Algemene wet bestuursrecht zullen de aanvraag en het besluit worden toegezonden aan 
de betrokken bestuursorganen, adviseurs en de vergunning aanvrager. De aanvraag en 
het besluit zullen in het gemeentehuis te Emmeloord en digitaal bij de OFGV ter inzage 
liggen. De kennisgeving wordt gepubliceerd in de Noordoostpolder.
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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 waterhuishoudkundige beleid, het ruimtelijk beleid, 
archeologische waarden en het milieubeleid en natuur. Een verlenging van de termijn 
waar binnen de ontgrondingswerkzaamheden moeten zijn voltooid en de verandering 
van de tenaamstelling zullen geen invloed hebben op deze aspecten en belangen, met 
uitzondering van de belangen van de natuur.

4.1 Natuurwaarden / Ecologie

De geldende vergunning is, voor het aspect Natuurwaarden en Ecologie, getoetst aan de 
Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet. Met ingang van 1 januari 2017 
zijn deze wetten opgegaan in de Wet natuurbescherming. Dit is een grotendeels 
beleidsneutrale wetswijziging. Een nieuwe volledige toetsing is daarom niet 
noodzakelijk.

Door het tijdsverloop van meer dan 10 jaar tussen de eerste vergunning en de huidige 
vergunningaanvraag zijn de natuurwaarden ter plaatse van de ontgronding ontwikkeld. 
In het gebied waar de ontgronding plaatsvindt zijn volgens de Nationale Databank Flora 
en Fauna (NDFF) in de afgelopen vijf jaren diverse beschermde soorten waargenomen 
op grond van de Wet natuurbescherming. Het betreft soorten vallend onder de 
Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en andere soorten. 

Vogelrichtlijn
Volgens het NDFF zijn de volgende vogels waargenomen die ook in het Schoterveld 
broeden of mogelijk broeden: kleine plevier, roodborsttappuit, oeverzwaluw en 
meerkoet. 

Habitatrichtlijn
Volgens het NDFF zijn de volgende soorten waargenomen die onder de habitatrichtlijn 
vallen: noordse winterjuffer en rugstreeppad.

Andere soorten
Volgens het NDFF zijn de volgende soorten waargenomen die vallen onder de andere 
soorten: Ringslang, kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker.
Met uitzondering van de ringslang geldt voor deze opgesomde dieren vallend onder 
andere soorten een vrijstelling van de beschermende bepalingen van de Wet 
natuurbescherming voor projecten voor ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, bestendig 
beheer of onderhoud, met uitzondering van het doden van de beschermde soorten.

De grote kaardebol is niet meer beschermd onder de Wet natuurbescherming.
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Voorwaarden vergunning
Naast de voorwaarden van de eerste ontgrondingsvergunning, zal in het werk specifiek 
rekening gehouden moeten worden met deze beschermde diersoorten en andere 
beschermde dier- en plantensoorten die gedurende de ontgronding op de locatie worden 
aangetroffen. Voor alle dier- en plantensoorten geldt de algemene zorgplicht uit de Wet 
natuurbescherming (Wnb) (artikel 1.11). Daarnaast is het denkbaar dat door bepaalde 
werkzaamheden verboden van de Wnb worden overtreden. De vergunninghouder dient 
hiervoor een ontheffing Wnb aan te vragen, of deze werkzaamheden na te laten, te 
vermijden of uit te stellen.


