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Onderwerp

Beschikking verlening vergunning Ontgrondingenwet; laatste uitbreiding zandwinning
Haerst-Zwolle.
Kadastrale gegevens
Gemeente Zwollerkerspel, sectie W, nummers 67,68,69,70,316 e.a.
A-nr. 3752.

Op 22 augustus 2002 hebben wij uw aanvraag OIn een ontgrondingsvergunning ontvangen.
De aanvraag om ontgrondingsvergunning heeft betrekking op een laatste uitbreiding aan de
noordwestelijke zijde van de bestaande zandwinning Haerst te Zwolle. Deze zandwinning van
Delgromij B.V. is gelegen in de gemeente Zwolle, tussen de Bomhofsweg en Dashorstweg.
De uitbreiding (fase 3) heeft een bruto-oppervlak van circa 21,4 hectare en een netto-oppervlak "Wan
circa 15,7 hectare. De totale zandwinning krijgt Inet deze uitbreiding een bruto-oppervlak van
94,6 hectare en een netto-oppervlak van 70,5 hectare.
Voor de bestaande zandwinning is een ontgrondingsvergunning aan Delgromij B.V. verleend bij ons
besluit van 2 april 1985, GS-nummer 27226, uitgebreid met fase 2 bij ons besluit van
28 september 1993, MWA 93/1286.
Naast de aanvraag om uitbreiding van de ontgrondingsvergunning is op 27 februari 2003 bij
provincie Overijssel tevens een aanvraag om een revisievergunning in het kader van de Wet
milieubeheer ingediend.

Doel van de aanvraag
Op grond van de nu van kracht zijnde ontgrondingsvergunning beschikt Delgromij B.V. nog maar
over een beperkte voorraad grondspecie. Uitbreiding van de bestaande zandwinning is daarom op
korte termijn nodig om de grondstoffenvoorziening te kunnen continueren. Met de laatste
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uitbreiding van de bestaande zandwinplas in westelijke richting is volgens berekening circa 3,5
miljoen m 3 extra te winnen (inclusief de randstrook van fase 2). Bij het huidige productieniveau
(350.800 m 3 per jaar) is dit voldoende voor circa 10 jaar.
Onze ontwerpbeschikking terzake met aanvraag en bijlagen hebben wij met ingang van
19 september 2003 tot en met 17 oktober 2003 in het stadhuis van Zwolle en in het provinciehuis te
Zwolle ter inzage gelegd.
Gelijktijdig hebben wij de in artikel 3:23 van de Algemene wet bestuursrecht bedoelde organen in de
gelegenheid gesteld te reageren.
Wij hebben naar aanleiding van deze terinzagelegging geen reacties ontvangen.
Hierbij sturen wij u de beschikking met bijbehorende bijlagen en de situatietekening. Kortheidshalve
verwijzen wij u naar de inhoud van deze stukken. Voor de verdere procedure verwijzen wij u naar
bijlage 3 van deze beschikking.
Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de medewerker die uw aanvra.ag
behandelt, de heer W.A. Vliek, telefoon 038 425 15 68.

BESCHIKKING

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet en de Ontgrondingenverordening Overijssel 1997
hebben wij het volgende besloten:

L

U vergunning te verlenen tot het ontgronden van het hiervoor genoemde terrein. Dit terrein is op de
bij deze beschikking behorende situatietekening als zodanig begrensd.

11.

Aan deze beschikking voorschriften te verbinden (zie bijlage 1).

ill.

a.

Deze beschikking met de bijbehorende bijlagen en de situatietekening en een afschrift van de
advertentietekst te zenden aan de aanvrager.

b.

Mschrift van deze beschikking met de bijbehorende bijlagen en de situatietekening en een
afschrift van de advertentietekst te zenden aan onze adviesinstanties (zie bijlage 4).

voorzitter,

secretaris,

Bijlagen
Bijlage 1

Bijlage 2
Bijlage 3
Bijlage 4

Ontwerp-vergunningsvoorschriften van provincie Overijssel in het kader van de
OntgrondingenwetiOntgrondingenverordening Overijssel 1997
Overwegingen bij de ontwerpbeschikking
Procedure
Adviesinstanties

BIJLAGE 1
MEDEDELINGEN EN VERGUNNINGSVOORSCHRIFTEN

Wij wijzen u op de volgende Dlededelingen.
1.
2.

3.

4.

Deze vergunning wordt in beginsel zes weken na verzenddatum van deze beschikking van kracht.
De provincie Overijssel of derden mogen geen schade lijden als gevolg van het gebruik van deze
vergunning. U moet redelijkerwijs alle mogelijke maatregelen treffen om dergelijke schade te
voorkomen.
U moet voortdurend zorgen voor een goed en zorgvuldig beheer van het gehele terrein van vergunning
en voor een regelmatige voortgang van de ontgronding. De hierna vermelde voorschriften moet u dan
ook strikt naleven.
Wij maken u er overigens op attent dat u aan een groot aantal algemene voorschriften moet voldoen
alvorens u met de ontgronding mag beginnen.
Daarnaast bent u in overtreding wanneer u van de voorschriften afwijkt zonder voorafgaande
toestemming van of namens Gedeputeerde Staten. In dat geval moet u op eerste aanzegging de
overtreding binnen een opgedragen termijn ongedaan maken. Voldoet u hieraan ook niet, dan zullen
wij eventueel - op uw kosten - de nodige herstelwerkzaamheden (laten) uitvoeren.
Voordat u met de ontgrondingswerkzaamheden start, moet u nagaan of andere vergunningen of
ontheffingen en dergelijke vereist zijn. Zo nodig moet u, of een eventuele exploitant, hiervoor een
aanvraag indienen (bijvoorbeeld op grond van de Wet op de ruimtelijke ordening, Wet milieubeheer,
Wet verontreiniging oppervlaktewateren, ontheffing waterschapskeur, et cetera).

Aan deze vergunning worden de volgende voorschriften verbonden.

Financiële zekerheid
Voorschrift 1
1.

2.

3.

Met de uitvoering van de ontgronding mag u niet beginnen vóórdat u een zekerheid van € 70.000,-heeft gesteld. Deze zekerheid kunt u stellen door:
a. storting of overschrijving van een waarborgsom op rekeningnummer 3973.41.121 van de Rabobank
ten name van provincie Overijssel te Zwolle. U dient hierbij te vermelden uw naam, de gemeente
waarin het te ontgronden terrein is gelegen en de datum en het nummer van deze vergunning; Of
b. toezending van een bankgarantie tot het bedrag van de zekerheid, overeenkomstig bijgaand model.
Bij overtreding van de vergunningsvoorschriften zullen de kosten van de door ons college uit te voeren
herstelwerkzaamheden - indien u niet zelf zorgdraagt voor de uitvoering hiervan - worden verhaald op
bovenbedoelde zekerheid. Indien deze kosten hoger zijn dan het bedrag van de gestelde zekerheid zal
ons college de hogere kosten op u verhalen.
De gestelde financiële zekerheid krijgt u terug nadat de ontgronding tot genoegen van of namens
Gedeputeerde Staten is uitgevoerd en opgeleverd.

Bedrijfsvoering, veiligheid en onderzoek

Voorschrift 2
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Ter bescherming van de bij deze vergunning in het geding zijnde belangen, kunnen zo nodig door of
namens Gedeputeerde Staten redelijkerwijs nadere voorzieningen worden geëist, waaraan u binnen een
nader te stellen termijn dient te voldoen.
Van het terrein van vergunning mag u geen enkel gebruik maken (of gedogen), dat niet noodzakelijk is
in verband met de ontgrondingwerkzaarnheden.
Het terrein van vergunning moet goed worden onderhouden en in een ordelijke staat verkeren.
Periodiek - in ieder geval zo vaak als nodig wordt geacht door of namens Gedeputeerde Staten moeten de oevers, de randstroken en overige onvergraven delen van het terrein van vergunning,
evenals het werkterrein, de aanwezige gronddepots en de toegangs- en interne ontsluitingswegen van
schadelijk onkruid worden ontdaan. Hiervoor mogen geen chemische bestrijdingsmiddelen worden
toegepast.
De begrenzing van het aan de noordzijde van het terrein van vergunning ondiep (te) ontgraven
terreingedeelte moet zijn aangegeven met duidelijk zichtbare perkoenpalen. Deze palen dienen voor
verstoring te worden veiliggesteld en - met een onderlinge afstand van maximaal 30 meter - op
vijf meter uit de insteek van de dieptewinning te worden geplaatst.
Het terrein van vergunning (dan wel een deel ervan) moet voorzien zijn van een doelmatige afrastering,
een afsluitbaar toegangshek en voldoende waarschuwingsborden, waarop duidelijk leesbaar staat
aangegeven: <verboden toegang, artikel 461 W.v.S.' en <gevaarlijk terrein, verboden te zwemmen' als
aan te geven in het werkplan en voorzover in een rechtsgeldige Wet milieubeheervergunning niet
anders is bepaald. Indien geen toezicht aanwezig is moet het toegangshek op slot zijn.
Alle materialen of aangebrachte tijdelijke voorzieningen, die niet meer functioneel in gebruik zijn, moet
u zo spoedig mogelijk van het terrein van vergunning afvoeren.

Voorschrift 3
1.

2.

3.

Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige of eventueel
aangevoerde grond specie enJof grind, of bij verontreiniging van het water in de zandwinplas, kan door
of namens Gedeputeerde Staten - op uw kosten - grond- of wateronderzoek worden uitgevoerd.
In afwachting van de resultaten van dit onderzoek en indien de uitslag van dit onderzoek daartoe
aanleiding geeft, kunnen u door of namens Gedeputeerde Staten maatregelen worden opgelegd,
waaronder het (tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingwerkzaarnheden.
Calamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in
de directe omgeving daarvan, moet u direct melden bij de eenheid Water en Bodem van
provincie Overijssel, telefoon 038425 1569" of buiten kantooruren bij het <Milieupunt Overijssel'
telefoon 038 425 2423.
U bent gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen om de schade als gevolg van de calamiteit
te herstellen en om herhaling te voorkomen. Deze maatregelen behoeven de instemming van of
namens Gedeputeerde Staten.
Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u door of namens
Gedeputeerde Staten zo nodig voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het
(tijdelijk/gedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingwerkzaarnheden.

Voorschrift 4
1.

Indien en voorzover de noodzaak daarvan is gebleken, kan door of namens Gedeputeerde Staten aan u
een nader te bepalen (vervolg) onderzoek inzake de stabiliteit van de voorgeschreven taluds en
randstroken worden opgedragen, uit te voeren door een erkend en onafhankelijk adviesbureau.
Op grond van onder andere de uitkomsten van dit onderzoek kunnen door of namens
Gedeputeerde Staten aan u de redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen worden opgedragen, die op uw

2.

kosten moeten worden uitgevoerd.
Op verzoek van ons college dient u redelijkerwijs medewerking te verlenen aan archeologisch enJof
ander wetenschappelijk onderzoek binnen het terrein van vergunning.
Indien tijdens de uitvoering van het grondverzet voorwerpen, sporen of overblijfselen worden
gevonden welke, naar redelijkerwijs kan worden vermoed, van historisch, oudheidkundig of
wetenschappelijk belang zijn, dan bent u verplicht dit direct te melden aan de eenheid Water en
Bodem van
provincie Overijssel, telefoon 038 425 15 69.

Waterhuishouding
Voorschrift 5
1.

2.

3.

Ter controle van de stijghoogte van het grondwater in de naaste omgeving van het terrein van
vergunning dient een meetnet van grondwaterstandsbuizen te worden geplaatst. Dit meetnet moet in
stand worden gehouden, teneinde de betrouwbaarheid en continuïteit in de waarnemingen te
waarborgen.
Periodiek, doch ten minste twee keer per maand moet de stijghoogte in de buizen van het meetnet,
evenals het waterpeil van de zandwinplas, ten opzichte van NAP worden gemeten. Deze opnames
moeten zorgvuldig worden geregistreerd op in gebruik zijnde TNO-formulieren en per kwartaal
worden toegezonden aan de eenheid Water en Bodem van provincie Overijssel. De kosten van aanleg,
onderhoud, metingen en registratie zijn voor uw rekening.
Met het Waterschap Groot Salland dient u een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de
inrichting van het meetnet van waarnemingspunten, de instandhouding van dit meetnet, de opnames
en registratie, en dergelijke.
Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk zes maanden na verzending van deze beschikking moet u een
afschrift van deze overeenkomst ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voorleggen.
Deze overeenkomst moet gelden zolang de vergunning rechtskracht heeft. Van de verplichting tot
monitoren van de grondwaterstanden kan u door of namens Gedeputeerde Staten ontheffing worden
verleend, mits:
a. de grondwaterstanden ten minste vijf jaar ononderbroken zijn opgenomen en vastgelegd;
b. na evaluatie van de waarnemingsgegevens door het betreffende waterschap wordt vastgesteld, dat
de wijze van zandwinning geen invloed heeft op de grondwaterstand in de directe omgeving van de
zandwinlocatie;
c. het verzoek schriftelijk en gemotiveerd bij Gedeputeerde Staten wordt ingediend.
Aan een eventueel te verlenen ontheffing kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.
Indien blijkt, dat - als gevolg van de uitvoering van de ontgrondingwerkzaamheden - een nadelig
hydrologisch effect op de omgeving ontstaat, dient u op eerste aanwijzing en tot genoegen van of
narnens Gedeputeerde Staten afdoende maatregelen te treffen ter compensatie van dit nadelige effect.

Werkplan
Voorschrift 6
1.

Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het verzenden van deze beschikking, dient u een
werkplan (in tweevoud) ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te leggen. Dit werkplan moet
tenminste het volgende inhouden:
a. Naam, adres en telefoonnummer van de eventuele exploitant van de ontgronding, evenals van de
persoon die namens de vergunninghouder verantwoordelijk is voor de correcte naleving van de
vergunningsvoorschriften;
b. Een kaart van het terrein van vergunning (schaal 1 op 1.000), waarop duidelijk staat aangegeven:
- de fasering in de uitvoering;

c.
d.

e.

f.

2.

de inrichting van het werkterrein (met aanduiding van de plaats van tijdelijke en vaste
installaties en/of voorzieningen);
het (de) ontsluitingspunt(en) en de interne ontsluiting van het terrein van vergunning;
de locaties van depotplaatsen voor ophoogzand, industriezand, grind en humeuze grond;
de plaats voor stalling van materieel en opslag van materiaal;
de plaats van de aan te brengen waarschuwingsborden, de afrastering en de toegangshekken;
de plaats van de aan te brengen peilschaal.
Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft, kan door of
namens ons college worden bepaald, dat de kaart op een daaraan aangepaste schaal mag worden
uitgevoerd;
Een tijdschema van de uitvoering van de diverse ontgrondingfasen;
Een beschrijving van de aard en samenstellende componenten van de eventueel aan te brengen
waarschuwingsborden, toegangshekken en afrastering rond het werkterrein, langs openbare wegen
en langs de overige delen van het terrein van vergunning;
De uit te voeren voorbereidende werkzarunheden, zoals het verwijderen en in depot plaatsen van de
teelaarde, de wijze waarop de insteek zal worden aangegeven en (gefaseerd) in den droge zal
worden gerealiseerd, en dergelijke;
De wijze waarop de oppervlaktedelfstoffen zullen worden gewonnen en verwerkt (uitvoeringswijze
en -volgorde) en het daarvoor in te zetten materieel;

g. Welke grind-, zand- en grondsoorten eventueel zullen worden gescheiden en welke
scheidingstechnieken daarbij worden toegepast;
h. Welke hoeveelheden teelaarde nodig zijn voor het afwerken en inrichten van het terrein van
vergunning;
1. De wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan een goed en zorgvuldig beheer van het terrein van
vergunnmg.
U dient de ontgronding uit te voeren volgens het goedgekeurde werkplan en de eventueel door of
namens Gedeputeerde Staten gestelde aanvullende bepalingen. Bij wezenlijke wijzigingen in de
uitvoering als voorzien in het goedgekeurde werkplan, moet het werkplan worden aangepast.
HetOherziene werkplan dient u zo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten voor te
leggen.

Delfstofwinning
Voorschrift 7
1.

2.

3.

4.

5.

Ruim van te voren moet u de eenheid Water en Bodem van provincie Overijssel, contactpersoon
deoheer A.I. Gideonse, telefoon 038 425 1569 op de hoogte brengen van het tijdstip, waarop met de
werkzaamheden zal worden begonnen. Ditzelfde geldt, indien - na een langere onderbreking - opnieuw
met de ontgrondingwerkzaamheden wordt voortgegaan.
U bent als vergunninghouder verplicht de ontgronder in kennis te stellen van de aan deze vergunning
verbonden voorschriften. U blijft echter altijd aansprakelijk voor de juiste naleving ervan. Een afschrift
van deze vergunning moet daarom op het werk aanwezig zijn en kan ter inzage worden gevraagd door
de politie of de door Gedeputeerde Staten aangewezen provinciale ambtenaren.
Bij aanwezigheid van kabels, buizen ofleidingen van een nutsbedrijf in, op of boven het terrein van
vergunning, moet u een regeling treffen met het betrokken nutsbedrijf. Deze regeling moet betreffen de
tijdelijke of definitieve verplaatsing van deze voorziening(en), dan wel de wijze van uitvoering van de
ontgronding ter plaatse van deze kabels, buizen of leidingen.
Wanneer de noodzaak van oeververdediging blijkt, dan dient u deze op eerste aanzegging van of
namens Gedeputeerde Staten aan te brengen. De aard en de plaats van de oeververdediging wordt in
overleg met u door of namens Gedeputeerde Staten vastgesteld.
Het is verboden grondspecie en/of grind van elders aan te voeren. Van dit verbod kan u door of

6.

namens Gedeputeerde Staten ontheffing worden verleend, mits de aan te voeren grondspecie en/of het
grind:
a. van belang zijn voor de exploitatie van de zandwinning;
b. geen milieuschade veroorzaken;
c. voldoen aan de bepalingen van het bouwstoffenbesluit.
Het verzoek om ontheffing moet schriftelijk en gemotiveerd bij Gedeputeerde Staten worden
ingediend. Aan een eventueel te verlenen ontheffing kunnen nadere voorwaarden worden verbonden.
Het storten, verwerken of bewaren van afvalstoffen (waaronder puin) en elk ander aan het normale
gebruik onttrokken materiaal is verboden, voorzover in een rechtsgeldige Wet milieubeheervergunning
niet anders is bepaald.

Voorschrift 8
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7,

Alvorens met het afgraven van zand of grind wordt begonnen, dient de aanwezige teelaarde over de
volle diepte te worden afgegraven. Deze teelaarde mag alleen op die plaatsen binnen het terrein van
vergunning in depot worden gezet, die in het goedgekeurde werkplan zijn vastgelegd.
Buiten de insteek van het op bijgaande situatietekening aangegeven te ontgronden terrein mag u anders dan ten behoeve van de afwerking en inrichting - de bestaande terreinhoogte niet verlagen.
Indien dit toch gebeurt (bijvoorbeeld door afkalving), dan moet u het terrein overeenkomstig de
aanwijzingen door of namens Gedeputeerde Staten weer aanvullen tot de oorspronkelijke hOûgte.
Tevens dient u maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen; één en ander ten genoegen van of
namens Gedeputeerde Staten.
Ter voorkoming van grondmechanisch onveilige situaties binnen het terrein van vergunning moeten de
zuigwerkzaamheden zo zorgvuldig en gecontroleerd mogelijk worden uitgevoerd. Daarom dient aan
boord van de zuiger een geautomatiseerd meetsysteem aanwezig te zijn, waarmee continu een
nauwkeurig inzicht wordt verkregen in de plaats van de instroomopening van de zuigbuis tem opzichte
van:
a. de lijn van de aan te leggenJte handhaven (diepte-)insteek van de ontgronding;
b. de lijn(en) van de voorgeschreven te handhaven maximale diepte(n) van de onderwaterbodem;
c. de hellinglijn(en) van de aan te leggenJte handhaven onderwatertaluds.
Teneinde zicht te houden op een gecontroleerde uitvoering van de ontgronding dient u continu
gegevens te verzamelen over:
a. de exacte locatie en diepte van de instroOTIlOpening van de zuigbuis en elke wijziging daarvan;
b. de draaiuren per locatie;
c. de intensiteit van de zuigwerkzaamheden;
d. de productie (hoeveelheid toutvenant per tijdseenheid); it
e. een opgave van de samenstelling van het gewonnen materiaal.
Deze gegevens dient u digitaal te registreren~ gedurende een periode van drie maanden te bewaren en
desgevraagd aan Gedeputeerde Staten beschikbaar te stellen.
Vanaf de insteek van de dieptewinning tot de bodem van de zandwinplas moet u een onvergr;aven
talud aanhouden. Dit talud moet worden aangelegd overeenkomstig de dwarsprofielen, zoals
aangegeven op de bij de vergunning behorende situatietekening.
De bodem van de zandwinplas moet zo vlak mogelijk en op een niveau niet dieper dan NAP -30 meter
worden opgeleverd. Beneden dit niveau mag niet worden ontgrond.
Bij zandwinning door middel van een zuiger moet u het proceswater rechtstreeks terugleiden in de
zandwinplas.

Voorschrift 9
1.

U bent verplicht al het mogelijke te doen om - ter voorkoming van verspilling - zuinig om te gaan met
de oppervlaktedeIfstoffen en met het oog op een hoogwaardig gebruik van de winbare opperv~akte
delfstoffen, een effectieve scheiding in grind-" zand- en grondsoorten te bewerkstelligen. Dit diient u zo
nodig te realiseren door middel van (een combinatie van) cIassificeer-, breek- en wastechnieken.

2.

Indien en voorzover daar gegronde redenen voor zijn, kunnen door ons college nadere voorschriften
worden opgelegd met betrekking tot de jaarlijks maximaal af te zetten hoeveelheden beton- en
metselzand ewof ophoogzand.
Van een dergelijk jaarlijks winplafond kan om stringente bedrijfseconomische redenen ontheffing door
of namens Gedeputeerde Staten worden verleend.

Afwerking, inrichting en beheer
Voorschrift 10
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Indien u de ontgrondingwerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt door of namens
Gedeputeerde Staten bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.
Tenminste drie maanden voor de vervaldatull1 moet het werkterrein schoon - dat wil zeggen vrij van
verontreinigingen - worden opgeleverd en moeten alle materialen ewoftijdelijke voorzieningen van het
terrein van vergunning zijn verwijderd; zo nodig moet het werkterrein tot 50 centimeter diepte worden
gespit.
Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u - op basis van het vastgestelde
(globale) inrichtingsplan - voor (een gedeelte van) het terrein van vergunning een definitief afwerkingsen beplantingsplan op te stellen. Dit plan behoeft de goedkeuring van of namens Gedeputeerde Staten
en moet in elk geval bevatten:
a. een kaart van de eindtoestand (schaal 1 op 1.000) waarop - onder meer door middel van
dwarsprofielen - de definitieve vormgeving, afwerkhoogte(n) en inrichting van het terrein van
vergunning (land-, water- en oeverstroken) is weergegeven;
b. eenbeplantingsplan, waarin opgenomen de wijze van plantklaarmaken van de grond, de soort en
leeftijd van het plantmateriaal, de plantafstand en het noodzakelijke onderhoud;
c. eventueel aan te leggen andere voorzieningen;
d. de fasering in de uitvoering van het plan.
Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft kan door of
namens ons college worden bepaald, dat de kaart op een daaraan aangepaste schaal mag worden
uitgevoerd.
Op eerste aanzegging van of namens Gedeputeerde Staten dient u (een gedeelte van) het terrein van
vergunning overeenkomstig dit plan in te richten en gedurende de geldigheidsduur van deze
vergunning te beheren en te onderhouden.
U bent verplicht ten behoeve van een verantwoord beheer van de uitgevoerde ontgronding na het
vervallen van deze vergunning, in de vorm van tien jaarlijkse termijnen welke vervallen per 1 december
van ieder kalenderjaar te beginnen per 1 december 2004, een bedrag van € 22.500,- per jaar te storten
op een met voorafgaande instemming van of namens Gedeputeerde Staten geopende geblokkeerde
bankrekening bij een erkende bankinstelling. Het totaal te storten bedrag is bijgevolg € 225.000,-.
Van iedere jaarlijkse storting dient u de provin.cie onmiddellijk een afschrift van het stortingsbewijs toe
te zenden:: Bedoelde bankrekening mag slechts na voorafgaande toestemming van of namens
Gedeputeerde Staten worden opgeheven, nadat het in voorschrift 10.6 bedoelde beheersplan volledig is
uitgevoerd.
Besteding,van de in voorschrift 10.5 bedoelde beheersg-ëlden,dQoI,y'~!gI!1;minghouder kan -git:sluitend
geschieden volgens een op eerste aanzegging door de vergunninghouder opgesteld en door of namens,
Gedeputeerde Staten goedgek~urd beheersplan.
In plaats van het gestelde in de voorschriften 10.5 en 10.6 kunt u het beheer ook als volgt regelen:
a. Voor 1 november 2004 dient u een beheerstichting op te richten. Bij de oprichting moet u statutair
de mogelijkheid bieden een provinciaal vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur op te nemen.
Statutair doel van de stichting moet (mede) zijn het voor onbepaalde tijd uitvoeren van een
verantwoord beheer van het terrein van on.tgronding na verval van deze vergunning. In de statuten
dient te worden vastgelegd, dat de beheersactivititeiten tot ten minste tien jaar na verval van deze
vergunning, worden uitgevoerd op basis van een door of namens Gedeputeerde Staten goedgekeurd
beheersplan (inclusief beheersbegroting). In de statuten dienen een adequaat startkapitaal en

financieringsstelsel te worden opgenomen, met een per beheersjaar op te stellen beheersverslag
(inclusief beheersrekening) . Het beheersverslag dient vooraf door of namens Gedeputeerde Staten
te worden goedgekeurd. De statuten van de stichting en elke wijziging ervan behoeven
voorafgaande goedkeuring door of namens Gedeputeerde Staten;
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b. Na afloop van de uitvoering van het beheersplan dient statutair-financieel het dan gerealiseerde
door de beheerstichting steeds in goede staat te worden gehouden.
Indien tijdens de looptij d van de ontgrondingsvergunning blijkt, dat opzet of uitvoering van het beheer
vanwege de vergunninghouder structureel tekort schiet, zijn Gedeputeerde Staten gerechtigd alsnog de
voorschriften 10.5 en 10.6, inzalce een beheersregeling in geld van toepassing te verklaren.

Metingen en registraties

Voorschrift 11
1.

2.

3.

4.

5.

Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten dient u ervoor te zorgen, dat:
a. ten minste één peilschaal wordt geplaatst, die de waterstand in de zandwinplas ten opzichte van
NAP aangeeft. Deze peilschaal moet bevestigd zijn op een deugdelijk geïnstalleerde paal, die goed
moet worden onderhouden. De waterstand moet vanaf de oever zijn af te lezen;
b. hoogtemerken worden geplaatst die de afwerkhoogte aangeven ten opzichte van NAP, duidelijk
zichtbaar zijn en voor verstoring zijn veiliggesteld;
c. door een erkend en onafhankelijk adviesbureau een waterpassing van de randstroken wordt
uitgevoerd. De resultaten van deze meting moeten tenminste in de vorm van een hoogtelijnenkatart
ten opzichte van NAP (schaal 1 op 1.000) aan ons college worden voorgelegd.
Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft kan door of
namens ons college worden bepaald, dat de kaart op een daaraan aangepaste schaal mag worden
uitgevoerd.
Minimaal één keer per jaar dient u ervoor te zorgen, dat door een erkend en onafhan..'<elijk
adviesbureau een dieptemeting van de gehele zandwinplas wordt uitgevoerd. De resultaten van deze
meting moeten tenminste in de vorm van een dieptelijnenkaart ten opzichte van NAP (schaal 1 op
1.000) aan ons college worden voorgelegd.
a. Indien door onze handhaver is vastgesteld dat in het voorafgaande jaar geen zandzuiger in de
zandwinplas actief is geweest, leunt u door of namens ons college van deze verplichting worden
ontheven.
b. Indien de zandwinning - als vastgelegd in het goedgekeurde werkplan - fasegewijs wordt uitgevoerd,
mag de omvang van de dieptemeting worden beperkt tot die fasen, waaruit in de voorafgaande
12 maanden met behulp van een zandzuiger oppervlalctedelfstoffen zijn gewonnen.
c. Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft kan door of
namens ons college worden bepaald, dat de dieptelijnenkaart op een daaraan aangepaste schaal
mag worden uitgevoerd.
Het risico van een ongewenste en niet beheersbare inbressing van de oever van de zandwinplas moet
zoveel mogelijk worden beperkt. Daartoe dient u - zodra de zandzuiger zich bevindt binnen een afstand
van de insteek, die gelijk is aan de totale lengte van de voorgeschreven taludhelling plus de toegestane
windiepte - het talud regelmatig (minimaal één keer per maand) te peilen. Tevens moet dan de insteek
van de zandwinplas in het terrein zijn uitgezet.
Voor het uitvoeren van controles door de dOOI Gedeputeerde Staten aangewezen ambtenaren moet u
zo nodig personeel en het gereedschap en/of het materieel - zonder recht van rekening - ter beschikking
stellen.
Jaarlijks dient u aan ons college een schriftelijlce opgave te verstreldeen van de - in een vastgestelde
tijdsperiode - afgevoerde (en eventueel aangevoerde) hoeveelheden oppervlalttedelfstoffen en van de
totale restvoorraad (in de put en in depot) aan het einde van deze tijdsperiode. Deze opgave moet
worden gespecificeerd naar de verschillende geproduceerde grind-, zand- en grondsoorten.

Geldigheidsduur
Voorschrift 12
1.

2.
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Indien het terrein van vergunning geheel v~ens bovengenoemde)v;oorschriften en overeenkomstig het
afwerkings- en beplantingsplan is opgeleIvd, vervalt de ontgron l~n'gvergunning van rechtswege.
De vervaldat:!:Lm wordt (vooralsnog) bepa dop 1 januari 2015, .élke datum zo nodig op verzoek of
ambtshalve kan worden gewijzigd.
/
Indien het terrein van vergunning reeds vo deze vervalda _ <geheel tot genoegen van of namens
Gedeputeerde Staten is opgeleverd, vervalt d ntgrond' gvergunning op deze eerdere datum van
rechtswege.
Voorzover bovenbedoelde afwerking niet voor de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u
tenminste drie maanden voor deze datum een verzoek tot wijziging daarvan bij Gedeputeerde Staten
indienen. Na ontvangst van dit verzoek tot wijziging blijft de vergunning (ook na de vervaldatum)
geldig, totdat daarop onherroepelijk is beslist.

BIJLAGE 2

OVERWEGINGEN BIJ DE BESCHIKKING

1. Ontgrondingenbeleid
Het rijksbeleid voor de winning van oppervlaktedelfstoffen is vastgelegd in het Structuurschema
Oppervlaktedelfstoffen. Het beleid van de rijksoverheid voor de grondstoffenvoorziening voor de
bouw heeft tot doel om op een maatschappelijk verantwoorde wijze te voorzien in de behoefte aan
bouwgrondstoffen, ondermeer door te zorgen voor het tijdig winbaar zijn van een voldoende aandeel
oppervlaktedelfstoffen uit Nederlandse bodem in de totale bouwgrondstoffenvoorziening.
Het oppervlaktedelfstoffenbeleid van provincie Overijssel gaat uit van de winning van grote
hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen voor de bouwnijverheid vanuit centrale dieptewinningen.
De zandwinning Haerst is één van de vier locaties in Overijssel in het huidige netwerk van primaire
beton- en metselzandwinningen. Het provinciale beleid is erop gericht om bij voorkeur
winningsmogelijkheden voor beton- en metselzand te scheppen aansluitend op bestaande winningen.
De uitbreiding (fase 3) van de zandwinning Haerst betreft de laatste uitbreidingsfase van deze
zandwinning.
2. R1lÏnltelijke ordening
In het Streekplan Overijssel 2000+ is zowel het gebied van de aanvraag als de bestaande
zandwinning aangeduid als "zone I" met als nevenaanduiding "winzone oppervlaktedelfstoffen" . Het
beleid is erop gericht om binnen een winzone mogelijkheden te scheppen voor de winning van
beton- en metselzand om zodoende te voldoen aan de taakstelling zoals die is opgenomen in het
Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen. Gelet op de continuïteit in de voorziening van beton- en
metselzand in de regio rond Zwolle is de uitbreiding van de zandwinlocatie Haerst gewenst.
In het bestemmingsplan 'Zandwinlocatie Haerst' uit 1994 waren de gronden die nodig waren voor
fase 1 en 2 direct bestemd voor Bedrijfsdoeleinden zandwinning, tevens voor Natuurontwikkeling
(BzN). De gronden waarop fase 3 betrekking heeft, waren bestemd voor Agrarisch gebied (A) omdat
zij nog in agrarisch gebruik en eigendom waren en niet meteen in aanmerking kwamen voor
zandwinning
Momenteel is het bestemmingsplan "Zandwinlocatie Haerst, fase 3" in voorbereiding. In dit plan
zullen de gronden voor fase 3 nu eveneens bestemd worden voor Bedrijfsdoeleinden zandwinning,
tevens voor natuurontwikkeling.
Wat betreft de gehanteerde bestemming en de aanduidingen is dezelfde systematiek gebruikt als in
het bestemmingsplan "Zandwinlocatie Haerst" uit 1994.
Het gemeentelijke beleid voor de zandwinplas Haerst is momenteel gericht op het bevorderen van
natuurontwikkeling op korte en lange termijn en in de toekomst op extensieve recreatie (vissen,
fietsen, wandelen).

3. Natuur en landschap
In het Beleidsplan Natuur- en Landschap Overijssel 1992 wordt het landschap in het betreffende
gebied aangeduid als "agrarisch cultuurlandschap met geen tot beperkte natuur- en
landschapswaarden.
Het gebied van de aanvraag ligt op de overgang van het open veenweidegebied met vochtige
graslanden en de verdichte Vechtzone. Het gebied van de aanvraag bestaat uit open weidegebied
zonder bebouwing. Aan de zuid- en oostkant van de zandwinningsplas is hoog opgaande beplanting
aanwezig. De oevers aan de west- en noordkant zijn kaal.

Het weidegebied heeft vooral een fourageerfunctie voor talrijke bijzondere vogelsoorten die in het
nabijgelegen Vogelrichtlijngebied Zwarte Water en Overijsselse Vecht maar ook in de wat verder weg
gelegen Vogelrichtlijngebieden als de Wieden en Zwarte Meer overwinteren of, op doortocht naar
andere gebieden, tijdelijk verblijven. Het betreft onder andere de kleine zwaan, de kolgans, smient,
slobeend, pijlstaart en meerkoet. Daarnaast heeft het gebied betekenis als broedplaats voor
ondermeer de kievit, grutto en tureluur en zelfs voor de zeer kritische weidevogelsoorten als
kemphaan en kwartelkoning.
De zandwinplas heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een van de meest vogelrijke
zandwinplassen in Overijssel. Zo zijn er de oeverzwaluwen grutto en de ldeine plevier aangetroffen.
Daarnaast zijn o.a. de wilde eend, de meerkoet, de fuut, de bergeend en de nijlgans en regenwulpen
gesignaleerd.
De grote aantrekkingskracht op vogels wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van ondiepe zandige
oeverzones, het uitgestrekte water, de aanwezigheid van schaars begroeide oeverzones en steilranden
en de heersende rust.
Naast bijzondere vogelsoorten komen in dit gebied ook andere dieren voor die vallen onder de
soortenbescherming van de Habitatsrichtlijn, zoals de amfibieën.
Door de uitbreiding van de zandwinplas zal het huidige grasland in het plangebied volledig
verdwijnen en daarmee de huidige standplaatsen voor de flora en biotopen voor fauna. De effecten
voor flora en fauna worden voor deze locatie gering geacht. Door de genomen maatregelen op gebied
van de waterhuishouding zal er geen sprake zijn van hydrologische effecten op de hydrologie van het
Vogelrichtlijngebied Zwarte Water en Overijsselse Vecht. Doordat de plas een extra
aantrekkingskracht uitoefent op de ook in de Vogelrichtlijn voorkomende te beschermen
vogelsoorten versterkt de zandwinning mogelijk de positie van het Vogelrichtlijngebied. Tevens is er
geen sprake van aantasting van de biotoop van soorten dieren en planten die bescherming genieten
op grond van de Habitatsrichtlijn, omdat er binnen het ontgrondingsgebied een vervangend
leefgebied wordt gecreëerd (ondermeer door aanleg van poelen in de randstrook) .
Door de vergroting van het oppervlak natuurlijke oever en open water en een gevarieerde inrichting
met bijbehorend beheer neemt het aantal verschillende milieutypen toe. Hierdoor wordt een
belangrijke vergroting van de soortenrijkdom van flora en fauna verwacht.
De aanvrager dient aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een ontheffing in
het kader van de Flora en Faunawet te worden geVTaagd, omdat er verstoring zal optreden van de in
deze wet genoemde soorten.
Het uitbreidingsgebied ligt nagenoeg vlak. Aan de zuidwestzijde, het gebied van de uitbreiding,
bevindt het maaiveld zich op NAP tot enkele decÎlneters boven NAP. Aan de zuidzijde van de plas
bevindt het maaiveld zich op een niveau van NAP +0,40 à 0,50 meter. Aan de noordzijde bevindt
het maaiveld zich op NAP -0,10 à -0,20 meter. Verder in noord-noordwestelijke richting daalt het
maaiveld tot
circa NAP -0,25 meter.
Zoals in het Structuurschema Oppervlaktedelfstoffen is vastgelegd, dient bij de bepaling van plaats,
vorm en inrichting van ontgrondingsgebieden te worden gestreefd naar versterking van de
samenhang met de vigerende C.q. de beoogde toekomstige ruimtelijke bestemming C.q.
waterhuishoudkundige functies van het betreffende gebied.
In 1993 is een ontgrondingsvergunning door Gedeputeerde Staten verleend voor fase 1 en 2 waarbij
een inrichtingsschets voor de totale zandwinning de basis vormde. Het inrichtingsplan is gericht op
een maatschappelijk aanvaardbare en nuttige inrichting en bestemming van het residu van de
zandwinning. Daarbij is onderscheid gemaakt in te ontgronden terrein (dieptewinningsgebied) en in
te richten terrein, conform de ingediende inrichtingsschets. Voor de aangevraagde uitbreidingsfase 3
is het inrichtingsplan uit 1993 nog steeds van toepassing.

Het inrichtingsplan is gericht op een maatschappelijk aanvaardbare en nuttige inrichting en
bestemming van het residu van de zandwinning, gericht op een plas met randzones voor natuur met
mogelijkheden voor extensieve recreatie. De overgang van de kleinschalige verdichte Vechrzone naar
het grootschalige open weidelandschap komt in de vormgeving en inrichting van de plas tot uiting,
waardoor de zandwinning onderdeel wordt van het landschap. Voor de luwe, beschutte zuidwest
oever en het zuidelijk deel van de zuidoost oever wordt gedacht aan ontwikkeling van ondiepe
oeverzones met een geleidelijke overgang met dichte watervegetatie naar begroeide oevers met
steilranden, struweel en bos.
De noordoostoever grenst aan het open veenweidegebied en is de minst ontsloten maar meest
dynamische oever van de plas. Door fluctuaties in de waterstand en de golfinvloed kan zich hier een
ondiepe oever zonder vegetatie handhaven. Het hogere deel van deze oevers kan door beweiding
opengehouden worden.
De noordwestoever zal tijdens uitbreiding steeds verder naar het westen verplaatst worden.
Uiteindelijk wordt deze oever deels ingericht als ondiepe oeverzone met struweel en deels als open
beweide oeverzone.
De brede strook ter plaatse van het werkeiland wordt pas na het verdwijnen van de zandclassificeerinstallatie en de zanddepots ingericht. De inrichting is afhankelijk van de dan te maken afweging
tussen natuur en recreatie, waarbij vanuit natuurontwikkeling de voorkeur uitgaat naar een kale,
zandige plaat, omringd door water.
De oevers zullen gedurende de zandwinperiode gefaseerd worden afgewerkt. Per afwerkingsfase
dient de vergunninghouder op basis van het inrichtingsplan een beplantingsplan op te stellen. Het
voor te schrijven beplantingsplan zal met omwonenden worden besproken, evenals met de gemeente.
4. Geologie
De aanvrager heeft door middel van sonderingen, boringen en zeefanalyses onderzoek verricht naar
de productiemogelijkheden voor industriezand. In het algemeen kan het basismateriaal in het gebied
worden beschreven als matig grof tot uiterst grof zand. Uit de zeefanalyses blijkt dat de productiemogelijkheden goed zijn. De exploitatie als primaire beton- en metselzand is in beginsel rendabel.
Van de totale jaarlijkse productie wordt ca. 78% afgezet in de bouwende betonwarenindustrie.
De productie is gebaseerd op een optimale benutting van de grove fracties en speciale toepassing van
de fijne fracties.
Voor het uitbreidingsgedeelte is een ontgrondingsdiepte aangevraagd van NAP -30 meter.
Naar verwachting kan met de uitbreiding in totaal circa 3,5 miljoen m 3 grond specie gewonnen
worden, bestaande uit circa 1,3 miljoen m 3 betonzand, 900.000 m 3 metselzand, 1,3 miljoen m 3
ophoogzand,
24.500 m 3 grind en 78.500 m 3 humeuze grond.
5. Veiligheid, stabiliteit van taluds
Ten behoeve van de aanvraag heeft Grontmij Advies & Techniek bv een stabiliteitsonderzoek uit
laten voeren. In het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Bressen en taludstabiliteit bij zandput Haerst'
(maart 2002, Geodelft) zijn de resultaten van dit onderzoek opgenomen. Doel van dit onderzoek was
om na te gaan onder welke helling het onderwatertalud van de zandwinplas mag worden ontgraven
zonder dat de standzekerheid van dit talud in gevaar komt. In de rapportage wordt op basis van een
door WL IDelft Hydraulics ontwikl,eld rekenmodel een voorstel voor het taludprofiel gegeven. Door
bij de zandwinning dit taludprofiel aan te houden wordt het risico op taludinstabiliteiten
geminimaliseerd.
Op basis van het onderzoek zal voor de inrichting van fase 3 een minimale randstrook van 30 meter
en een geknikt talud van 1:3 tot 15 meter diepte en 1:7 van 15 meter tot 30 meter diepte worden
gehanteerd. Dit talud benadert zo goed mogelijk de vorm die bij de winning werkelijk zal ontstaan.
De aan te houden taluds hebben wij vastgelegd in de voorschriften en de situatietekening met
dwarsprofielen die bij deze beschikking hoort. Daarnaast zal plaatsbepalingapparatuur worden
voorgeschreven waarmee niet alleen gecontroleerd kan worden of voldoende afstand tot de oever
wordt aangehouden, maar ook of de zuigbuis niet onder de vergunningslijn wordt ingestoken.

6. Waterhuishouding
De aanvrager heeft in 1993 een geohydrologisch onderzoek ('Geohydrologisch onderzoek ten
behoeve van de uitbreiding van de zandwinning Haerst-Genne', Grontrnij, november 1992)
uitgevoerd. In dit onderzoek is tevens uitbreidingsfase 3 meegenomen. In het rapport wordt
aanbevolen om het peil in de plas 0,10 meter boven het vigerende polderpeil in te stellen ter
vermindering van negatieve effecten in de omgeving van de plas en beperking van de toename van de
waterafvoer uit de plas. Een en ander is vastgelegd in het peilbesluit van het Waterschap Groot
Salland.
Het geohydrologische rapport is geactualiseerd met het bij de huidige aanvraag opgenomen
evaluatie-rapport 'Zandwinning Haerst-Genne Evaluatie grondwaterstand en, Effect van de
zandwinning op grondwaterstand en, Grontrnij Advies & Techniek bv, oktober 2001. In het
onderzoek zijn de opgetreden effecten op de waterhuishouding beoordeeld op basis van de
monitoringsgegevens van de grondwaterstanden en de oppervlaktewaterpeilen. De gemeten
grondwaterstanden in de peilbuizen rondom de zandwinning laten zien dat er ter plaatse geen
verlaging is opgetreden tussen 1995 en 2000. De gemeten grondwater-standen komen overeen met
de berekeningen uit de modelstudie uit 1992.
In het evaluatierapport wordt aangegeven dat men geen negatief effect verwacht op de grondwaterstanden in de nabijheid van de plas indien de zandwinplas wordt uitgebreid, als het plaspeil stabiel
gehouden wordt, bij voorkeur op het (huidig) ingestelde peil van NAP -0,6 meter.
Met het Waterschap Groot Salland zijn afspraken gemaakt over een waarnemingsnet met peilbuizen.
In het geohydrologische rapport is tevens een aanbeveling opgenomen om dit waarnemingsnet aan te
passen. Met het monitoringssysteem kan tijdens de uitbreiding fase 3 van de plas zicht worden
verkregen op de werkelijke hydrologische effecten. Zonodig kunnen dan alsnog adequate
maatregelen worden genomen (en voorgeschreven) bij eventuele geconstateerde negatieve
hydrologische effecten. Met betrekking tot de opname en het onderhoud van een meetnet van
grondwaterstandsbuizen in de omgeving van de zandwinning dient de aanvrager met het Waterschap
Groot Salland een (nieuwe) overeenkomst te sluiten. Hiertoe worden voorschriften in de
ontgrondingsvergunning opgenomen.
7. Landbouw
De in de uitbreiding gelegen gronden zijn momenteel vrijwel geheel in agrarisch gebruik. Door de
uitbreiding van de zandwinning zuIlen deze gronden volledig aan het agrarische gebruik worden
onttrokken. De aanvrager heeft over de verwerving van de gronden overeenstemming bereikt met de
grondeigenaren.
De noodzaak van de uitbreiding van de zandwinning weegt zwaarder dan het belang van behoud van
het areaal landbouwgrond ter plaatse.
8. Milieu
Tegelijkertijd met de aanvraag voor de ontgrondingsvergunning is in het kader van de Wet
milieubeheer een revisievergunning aangevraagd. De miUeubelangen zullen worden afgewogen in het
kader van deze vergunningprocedure. Het belangrijkste milieuaspect is de toekomstige
geluidsbelasting op de woningen rond de plas, als gevolg van de in werking zijnde zandzuiger. Het
ontwerp van de revisie(milieu)-vergunning zal tegelijk met het ontwerp van de
ontgrondingsvergunning ter inzage worden gelegd.

9. Economische en bedrijfsbelangen
De zandwinning Haerst produceert sinds 1988 300.000 m 3 - 350.000 m 3 grondspecie per jaar,
gerelateerd aan de capaciteit van de zandzuiger en de zandcIassificeerinstallatie. Afzet van de
productie vindt plaats in een wijde regio rond Zwolle tot circa 80 kilometer afstand via wegtransport.
De grootste afzet vindt echter plaats in een straal van circa 40 kilometer rond Zwolle.
Gelet op hoge investeringen in installaties c.a., nodig voor de productie van de hoogwaardige
grondstof beton- en metselzand, heeft het bedrijf behoefte aan winningsmogelijkheden voor de lange
termijn, zodat een bedrijfseconomisch rendabele exploitatie mogelijk is.

De aangevraagde uitbreiding van de zandwinning voor de grondstoffenvoorziening voorziet in de
grondstoffenbehoefte voor een periode van ruim tien jaar. De uitbreiding is daarmee van groot
belang voor het voortbestaan van de zandwinning Haerst.
10. Infrastructuur
De capaciteit van de zandclasseerinstallatie en de intensiteit van het vrachtverkeer zullen door de
uitbreiding van de zandwinning niet toenemen. Aangezien de productie niet zal toenemen, wordt ten
aanzien van het aantal verkeersbewegingen verwacht dat deze niet zal toenemen. Extra verkeersmaatregelen worden daarom niet nodig geacht.
11. Archeologie
Binnen het uitbreidingsgebied van de zandwinning is geen archeologisch monument aanwezig.
Volgens de 'Indicatieve kaart archeologische waarden' heeft het terrein een lage archeologische
verwachting. De vergunninghouder dient echter tijdens de graafwerkzaamheden amateurarcheologen, door de provinciaal archeoloog aangewezen, in de gelegenheid te stellen waarnemingen
te verrichten binnen het terrein van vergunning. Een en ander is vastgelegd in de
vergunningsvoorschriften.
12. Beheerskosten
Op grond van de Ontgrondingenwet artikel 3, derde lid sub den e, zijn Gedeputeerde Staten
bevoegd de vergunninghouder via een vergunningsvoorschrift op te dragen om zorg te dragen voor
een (financiële) regeling van de aanpassingsinrichting van de omgeving en het toekomstige beheer
van de plas en de randstroken na afloop van de zandwinning.
Gedeputeerde Staten achten een verdergaande aanpassingsinrichting inclusief beheer ervan niet
nodig. Hiervoor is dan ook geen beheersregeling nodig.
Het ontgrondingsresidu in kwestie zal een grote waterplas met randstrook zijn, gericht op
natuurbouw en extensieve dagrecreatie. De daartoe benodigde inrichting is vastgelegd in een in de
vergunnings-voorschriften voorgeschreven inrichtingsplan, dat volledig door en ten laste van de
vergunninghouder moet worden gerealiseerd. Het beheer ervan, nadat de ontgronding is uitgevoerd
en afgewerkt en de ontgrondingsvergunning vervallen is, kan bijgevolg niet meer via bedoelde
vergunning worden geregeld.
Gedeputeerde Staten achten, gelet op de planologische wensen tot inrichting en bijgevolg ook tot
maatschappelijk verantwoord toekomstig beheer ervan, toch een beheersregeling noodzakelijk.
Daarom zal via een vergunningsvoorschrift een financiële beheersregeling worden voorgeschreven.
Om tot een praktisch hanteerbare regeling te komen, dienen volgens Gedeputeerde Staten allereerst
globaal de te verwachten jaarlijkse beheerskosten na volledige inrichting te worden geschat, welke
kosten worden omgezet in een eenmalige afkoopsom (via een vermenigvuldigingsfactor 10).
Dit totaalbedrag dient dan in tien jaarlijkse termijnen door de vergunninghouder te worden gestort
op een geblokkeerde bankrekening, waarbij iedere besteding voor uitsluitend beheer moet
voortvloeien uit een door Gedeputeerde Staten tevoren goedgekeurd beheersplan van de
vergunninghouder.

Vanwege het globale karakter van het inrichtingsplan is geen exacte berekening van de toekomstige
beheerskosten mogelijk. De hoogte van het bedrag is gebaseerd op ervaringscijfers bij vergelijkbare
projecten elders. De geschatte jaarlijkse beheerskosten kunnen worden gesteld op € 22.500,--, zodat
het benodigde totaalbedrag € 225.000,-- zou bedragen. Bijgevolg zou het jaarlijks door de
vergunning-houder te storten bedrag € 22.500,- zijn.
Het is ook mogelijk om (naar keuze van de vergunninghouder) een alternatieve beheersregeling in
natura op te stellen. Een en ander is vastgelegd in de voorschriften. Eventueel kan het beheer worden
overgedragen aan een voor 1 november 2004 op te richten beheerstichting waarin provincie
Overijssel nauw is betrokken. Daartoe behoeven onder andere de statuten voorafgaande goedkeuring
van Gedeputeerde Staten. Hiermee wordt eveneens een verantwoord beheer zeker gesteld.

BIJLAGE 3

PROCEDURE EN BEROEP
Op grond van artikel 16, eerste lid, van de Ontgrondingen wet, wordt een beschikking tot verlening,
wijziging of intrekking van een vergunning van kracht met ingang van de dag na de dag waarop de
termijn afloopt voor het indienen van een beroepschrift. Indien gedurende deze termijn een verzoek
om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de voorzitter van de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, wordt de beschikking niet van kracht voordat op het
verzoek is beslist.
Binnen zes weken, ingaand op de dag na de datuIll van verzending van de bovenstaande beschikking,
kunnen belanghebbenden daartegen een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak
van de Raad van State, Postbus 20019,2500 EA te 's-Gravenhage, telefoonnummer (070) 42642
51.
Het berciepschriftdient te worden ondertekend en bevat ten minste:
a. de naam en het adres van de indiener;
b. de dagtekening;
c. een omschrijving van de beschikking waartegen het beroep is gericht;
d. de gronden van het beroep.
Verder dient zo mogelijk een afschrift van de beschikking, waarop het geschil betrekking heeft, te
worden overgelegd.
Indien onverwijlde spoed dat vereist, is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de
Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak. In dat geval is extra griffierecht verschuldigd.
Voorwaarde is dat een beroepschrift is ingediend.
Voor de behandeling van een beroepschrift of een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht
verschuldigd.
Voor inlichtingen over de beroepsprocedure kunt t i zich wenden tot de provlllciaal medewerker die
bij de beschikking is vermeld of tot de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te c s_
Gravenhage.
Deze beschikking zal met ingang van 19 december 2003 tot en met 30 januari 2004 voor een periode
van zes weken worden toegevoegd aan de ter inzage gelegde stuldzen in het betrokl<:::en gemeentehuis
en in het provinciehuis. Deze terinzagelegging is gepubliceerd in de Staatscourant en
het huis-aan-huisblad De Peperbus. (zie bijgevoegd afschrift van de advertentietekst).
Indien inzage in de stukken in het provinciehuis wenselijk is, kunt u contact op te nemen met
de heer W.A. Vliek, telefoonnummer 038- 425 1568.

13. Belang grondeigenaren
De percelen van de bestaande zandwinning zijn kadastraal bekend als gemeente Zwollerkerspel,
sectie W, nummers 82, 83, 95, 254, 255, 309, 311,468,471,474,475,477,480,481,482 en 483.
Deze percelen zijn in eigendom van Delgromij BV. en Zagribo-Zwolle BV. (percelen 481 en 482).
De percelen in het aangevraagde uitbreidingsgebied zijn kadastraal bekend als gemeente
Zwollerkerspel, sectie W, nummers 67, 68, 69, 70,316. Over de aankoop van de percelen van de
aanvraag heeft de aanvrager overeenstemming bereikt met de huidige eigenaren. De percelen 68, 69
en 70 zijn nu in eigendom van Delgromij B.V. De eigenaar van de percelen 67 en 316, D. Dijk-Van
der Heij, is bereid medewerking te verlenen zodra zekerheid bestaat over de verplaatsing van het
bedrijf. Op het perceel 316 is tevens een zalcelijk recht gevestigd van EDON Groep N.v.

(Model)
Bankgarantie

Ondergetekende: ,
gevestigd te ,
mede kantoor houdende te ,
verldaart hierbij, onder afstand doening van alle rechten en verweermiddelen bij de wet 8.an borgen
toegekend, zich garant te stellen voor Delgrorillj B.V. te Arnhem.
Dit voor alles wat deze als vergunninghouder verschuldigd mocht zijn aan de provincie Overijssel
wegens niet-nakoming van de voorschriften, verbonden aan de vergunning van Gedeputeerde Staten
van die provincie van 11 december 2003, kenmerk WB/2003/5269, tot ontgronding ter plaatse van de
Zandwinning Haerst aan de Bomhofsweg te Zwolle, in de kadastrale gemeente Zwollerkerspel, sectie W,
nummers 82, 83, 95, 254, 255, 309, 311, 468, 471, 474, 475, 477, 480, 481, 482 en 483 en nummers
67,68,69,70, en 316 (fase Hl).

Bijgevolg verbindt ondergetekende zich, zolang deze beschikking geldt, om op eerste aanmaning aan de
provincie Overijssel te betalen alles wat gezien het bovenstaande de vergunninghouder voornoemd aan
de provincie verschuldigd mocht zijn, tot uiterlijk een eenmalig bedrag van
€ 70.000,- (zegge zeventig duizend euro).
Deze garantie vervalt zodra de vergunninghouder naar het oordeel van de provincie Overijssel, aan al
zijn verplichtingen uit hoofde van bovengenoemde beschikking heeft voldaan en bijgevolg
bovengenoemde beschikking van rechtswege is vervallen.

. .................. 2004

N.B.:

Wij verzoeken u deze tekst integraal over te nemen in de bankgarantie, daar de praktijk ons
leert, dat anders bankgaranties vaak onvolledig worden opgesteld.

NB: afschrift aan G. Rietberg (MIBD, sectie 2.52)

BIJLAGE 4

VERZENDLIJST BESCHIKKING

Een afschrift van deze beschikking met de daarbij behorende gewaarmerkte situatietekening en een
afschrift van de advertentietekst zal worden gezonden aan:
1. Gemeente Zwolle, ter attentie van de eenheid publieke zaken, afdeling Vergunningen, Postbus 10007,
8000 GA Zwolle;
2. het bestuur van Waterschap Groot Salland, Postbus 60, 8000 AB Zwolle;
3. Vitens NV., ter attentie van de heer lH.A. Driessen, Postbus 10005, 8000 GA Zwolle.
4. Essent Netwerk Noord, Postbus 1700, 9701 BS Groningen;
5. Regionaal Bureau Milieuhandhaving, Politieregio IJsselland, Postbus 611, 8000 AP Zwolle;
6. mevrouw S. Wentink (provinciaal archeoloog), p/a Het Oversticht, Postbus 531,8000 AM Zwolle;
7. NITGfTNO, t.a.v. de heer M.W. van den Berg, Postbus 80015, 3508 TA Utrecht;
8. VROM inspectie Oost, Postbus 136, 6800 AC Arnhem;
9. de inspecteur der Registratie en Successie, afdeling Waardeonderzoek, Postbus 10060,
8000 GB Zwolle;
10. D. Dijk-Van der Heij, Dashorstweg 4,8035 PK Zwolle;
11. Fernbout BV, Postbus 179, 8000 AD Zwolle;
12. H.]. van der Stege, De Doornweg 41, 8035 PD Zwolle;
13. A.H. van Dijken-Schroten, De Doornweg 26, 8035 PE Zwolle;
14. N.V. Edon Groep, DL Klinkertweg 1, 8025 BR Zwolle;
15. Grontmij Advies en Techniek, Vestiging Overijssel, ter attentie van de heer Tj. Kingma,
Postbus 1364, 8001 BJ Zwolle

