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Op 26 februari 2008 hebben wij uw vergunningsaanvraag voor verdieping van de zandwinning
Haerst ontvangen.

1/1

Uw brief
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Hierbij zenden wij u onze (definitieve) beschikking. In bijlage 1 van deze beschikking is de
verdere procedure aangegeven.
Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met de medewerker die uw aanvraag
behandelt. De naam en het telefoonnummer zijn in het briefhoofd vermeld.
Vragenlijst
Wij hechten groot belang aan de heldere en juiste informatievoorziening rondom de procedure
voor het verlenen van een vergunning. Waar verbeteringen mogelijk zijn, willen wij die direct
toepassen. Om deze reden hebben wij een korte vragenlijst ontwikkeld die wij aan alle
vergunningaanvragers toezenden.

Wij vragen u om de vragenlijst in te vullen op basis van uw ervaringen met de provincie tijdens
de vergunningverleningsprocedure voor uw bedrijf. De vragenlijst is niet bedoeld om inhoudelijk
op de vergunning in te gaan. Wij zijn vooral geïnteresseerd in uw mening over de kwaliteit van de
informatie die aan u is verstrekt en onze behandeling ervan.
U kunt uw reactie terugsturen in de bijgeleverde envelop. Een postzegel plakken is niet nodig.
Heeft u nog vragen of bent u geïnteresseerd in de uitkomst van dit onderzoek dan kunt u met ons
contact opnemen. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking.
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,
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Ontgrondingenwet; verlening ontgrondingsvergunning aan Dekker van de Kamp voor verdieping van de zandwinning
Haerst te Zwolle.

1.
Aanvraag
Op 20 februari 2008 hebben wij een verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning voor
zandwinning Haerst ontvangen van Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling.
De aanvraag betreft een verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning van
11 december 2003 met het kenmerk WBj2003j5269. Deze vergunning is verleend ten behoeve
van een uitbreiding van de zandwinning Haerst (uitvoering fase lIl).
De wijziging betreft met name een wijziging van de maximale ontgravingsdiepte van de totale
zandwinplas. Daarnaast wordt ook verzocht om een wijziging van de tenaamstelling.
Op 2 februari 2007 hebben wij van u het verzoek ontvangen om voorschrift 8.7 van de geldende
ontgrondingsvergunning aan te passen. In overleg met u hebben wij besloten dit verzoek aan te
houden. U hebt dit verzoek ingediend, omdat u de watergang die langs perceel 255 loopt, wilt
gaan gebruiken voor proces- en retourwater. Tegelijk met het in behandeling nemen van het
verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning zullen wij ook het verzoek uit 2007
meenemen in onze besluitvorming.
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Doel van de aanvraag
Het verzoek om wijziging van de ontgrondingsvergunning heeft betrekking op een wijziging van
de ontgrondingsdiepte van de zandwinning Haerst in Genne (gemeente Zwolle). De geldende
vergunning van 11 december 2003 betreft een vergunning voor de uitvoering van fase III van de
zandwinplas. Het verzoek voor verdieping geldt voor de totale zandwinning. Volgens de
voorschriften van de geldende vergunning en volgens de voorschriften uit de vervallen
vergunning van 28 september 1993 voor de uitvoering van fase I en 1I, moet de zandwinning op
een ontgrondingsdiepte van maximaal 30 - NAP worden afgewerkt. De aanvrager vraagt nu een
verdieping van de zandwinning aan tot maximaal 35 - NAP.
Het doel van de aanvraag is de continuering van de winning van ophoogzand en metselzand om
te voorzien in de regionale zandbehoefte. Met het uitvoeren van een verdieping van de
zandwinplas kan 1.395.000 m3 beton- en metselzand extra worden gewonnen.

Uw brief

Uw kenmerk

2.
Procedure
De aanvraag is overeenkomstig de in afdeling 3.4 (uniforme openbare voorbereidingsprocedure)
van de Algemene wet bestuursrecht bepaalde procedure behandeld.
Voor een uitgebreide beschrijving van de verdere procedure verwijzen wij u naar bijlage 1 van
deze beschikking.
Ontwerpbeschikking
Naar aanleiding van de aanvraag hebben wij een ontwerpbeschikking opgesteld.
Deze ontwerpbeschikking met aanvraag en bijlagen hebben wij met ingang van 13 juni 2008 tot
en met 24 juli 2008 (gedurende zes weken) in het gemeentehuis van Zwolle en bij de provincie
ter inzage gelegd.
Gelijktijdig hebben wij Burgemeester en Wethouders van Zwolle, het dagelijks bestuur van
Waterschap Groot Salland, Vitens N.V. en de provinciaal archeoloog in de gelegenheid gesteld
advies uit te brengen met betrekking tot de ontwerpbeschikking.
Ontvangen zienswijzen en adviezen
Tijdens de terinzagelegging is van de mogelijkheid schriftelijke enjof mondelinge zienswijzen in te
brengen tegen het ontwerp van de beschikking, geen gebruik gemaakt. Ook is van de
mogelijkheid tot het houden van een gedachtenwisseling geen gebruik gemaakt.
3.
Beschikking
Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving
Overijssel en de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten op basis van de
aanvraag:
aan Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling vergunning te verBenen voor het
verdiepen van de bestaande zandwinning "Haerst", zoals aangegeven op de bij de
vergunning behorende situatietekening;
:n:. de voorschriften van de geldende vergunning ambtshalve te wijzigen;
111. de vergunning op naam te stellen van Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling;

la
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IV.

V.
VI.

4.

de geldende ontgrondingsvergunning van Dekker van de Kamp landschapsontwikkeling voor
de zandwinning "Haerst" (besluit WB/2003/5269 d.d. 11 december 2003) te vervangen
door een nieuwe vergunning;
de vergunning van 11 december 2003 (WB/2003/5269) te laten vervallen op de datum dat
de onderhavige, nieuwe vergunning onherroepelijk is geworden;
aan de beschikking de volgende voorschriften te verbinden.

Voorschriften behorende bij deze beschikking
financiële zekerheid

Voorschrift 1

1.
2.
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Met de uitvoering van de ontgronding mag u niet beginnen vóórdat u een nieuwe zekerheid van
€ 70.000,-- heeft gesteld. Deze zekerheid kunt u stellen door toezending van een bankgarantie tot het
bedrag van de zekerheid.
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 van Overijssel is uitgevoerd en opgeleverd.
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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 van Overijssel 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 ontgrondingwerkzaamheden.
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 van
Overijssel - 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) ongraven
terreingedeelte moet zijn aangegeven met duidelijke perkoenpalen. Deze palen dienen voor verstoring te
worden veiliggesteld en - met onderlinge afstand van maximaal 30 meter - op vijf meter uit de insteek
van de dieptewinning 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.

Ter bescherming van de bodem en het grondwater:
a. mogen binnen de grenzen van het terrein van vergunning brandstoffen enjof smeermiddelen
uitsluitend worden opgeslagen in mobiele brandstoftanks, die voldoen aan de daarvoor gestelde
eisen in de richtlijn Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) 30, "Vloeibare aardolieproductenBUitenopslag in kleine installaties";
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3.

4.

b. moet u - bij de aan- en afvoer van brandstoffen, alsmede bij het tanken en het dagelijks onderhoud
van machines - in redelijkheid alle maatregelen treffen om verontreiniging van bodem enjof
grondwater te voorkomen;
c. mogen machines, materieel en gereedschappen, die binnen de grenzen van het terrein van
vergunning aanwezig zijn, geen lekkage van brandstof enjof olie vertonen.
Bij een redelijk vermoeden van verontreiniging van de oorspronkelijk aanwezige of eventueel
aangevoerde grondspecie enjof grind, of bij verontreiniging van het water in de zandwinplas, kan door
of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel - 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 van Overijssel maatregelen
worden opgelegd, waaronder het (tijdelijkjgedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingwerkzaamheden.
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 de
provincie Overijssel, telefoon 038 499 75 97, of buiten kantooruren bij het "Meldpunt Overijssel"
038425 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 van Overijssel.
Om de schade als gevolg van calamiteiten zoveel mogelijk te beperken, kunnen u door of namens
Gedeputeerde Staten van Overijssel zo nodig voorlopige maatregelen worden opgelegd, waaronder het
(tijdelijkjgedeeltelijk) stilleggen van de ontgrondingwerkzaamheden.
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Indien en voorzover de noodzaak daarvan is gebleken, kan door of namens Gedeputeerde Staten van
Overijssel 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 van Overijssel aan u de redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen worden
opgedragen, die op uw kosten moeten worden uitgevoerd.
Waar redelijkerwijs mogelijk dient u medewerking te verlenen aan de bescherming van archeologische,
geologische en paleontologische bodemvondsten binnen het terrein van vergunning.
Wat betreft geologische en paleontologische bodemvondsten dient u te handelen overeenkomstig de
afspraken tussen u en de Overijsselse natuurmusea als nader vastgelegd in het Afsprakenkader
bescherming geologische en paleontologische bodemvondsten d.d. 29 maart 2006.
Wat betreft archeologische bodemvondsten geldt het volgende: indien tijdens de uitvoering van het
grondverzet voorwerpen, sporen of overblijfselen worden gevonden welke, naar redelijkerwijs kan
worden vermoed, van archeologisch belang zijn, dan bent u verplicht dit direct te melden aan de
provinciaal archeoloog werkzaam bij Het Oversticht te Zwolle, telefoon 038 421 32 57.

Waterhuishouding
Voorschrift 5

1.

2.

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.
Minimaal 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 de 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 van Overijssel van
Overijssel voorleggen. Deze overeenkomst moet gelden zolang de vergunning rechtskracht heeft.
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3.

Van de verplichting tot monitoren van de grondwaterstanden kan u door of namens Gedeputeerde
Staten van Overijssel 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 van Overijssel 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
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel afdoende maatregelen te treffen ter compensatie van dit
nadelige effect.

Werkplan
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Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het verzenden van deze beschikking, dient u een
werkplan (in tweevoud) ter goedkeuring aan Gedeputeerde Staten van Overijssel voor te leggen. Dit
werkplan moet ten minste 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;
- de inrichting van het werkterrein (met aanduiding van de plaats van tijdelijke en vaste
installaties enjof 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.
c. een tijdschema van de uitvoering van de diverse ontgrondingfasen;
d. 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;
e. de uit te voeren voorbereidende werkzaamheden, zoals de inrichting van de depots, de wijze waarop
de insteek zal worden aangegeven en (gefaseerd) in den droge zal worden gerealiseerd en
dergelijke;
f. 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;
i. de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan een goed en zorgvuldig beheer van het terrein van
vergunning.
U dient de ontgronding uit te voeren volgens het goedgekeurde werkplan en de eventueel door of
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel gestelde aanvullende bepalingen.
Bij wezenlijke wijzigingen in de uitvoering als voorzien in het goedgekeurde werkplan, moet het
werkplan worden aangepast. Het herziene werkplan dient u zo spoedig mogelijk ter goedkeuring aan
Gedeputeerde Staten van Overijssel voor te leggen.
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Ruim van te voren moet u de eenheid Water en Bodem van de provincie Overijssel, contactpersoon de
heer S. Zomer, telefoon 038499 75 97 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 van Overijssel aangewezen provinciale ambtenaren.
Bij aanwezigheid van kabels, buizen of leidingen 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 van Overijssel aan te brengen. De aard en de plaats van de
oeververdediging wordt in overleg met u door of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel
vastgesteld.
Het is verboden grondspecie enjof grind van elders aan te voeren. Van dit verbod kan u door of namens
Gedeputeerde Staten van Overijssel ontheffing worden verleend, mits de aan te voeren grondspecie
enjof 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 van Overijssel
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.
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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 van Overijssel weer aanvullen tot de oorspronkelijke
hoogte. Tevens dient u maatregelen te treffen om herhaling te voorkomen; één en ander ten genoegen
van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel.
Voordat met het afgraven van zand of grind wordt begonnen, dient de aanwezige teelaarde over de
volle diepte te worden afgegraven. Deze teelarde mag alleen op plaatsen binnen het terrein van
vergunning in depot worden gezet, die in het goedgekeurde werkplan zijn vastgelegd.
Daar waar zich langs de begrenzing van het te ontgronden terrein bomen en,ïcStruiken bevinden, moet u
een strook grond met een minimale breedte van 3 m onvergraven handhaven.
Ter voorkoming van grond mechanisch onveilige situaties binnen het terrein van vergunning moeten de
zuigwerkzaamheden evenwijdig aan de insteek en zo zorgvuldig en gecontroleerd mogelijk worden
uitgevoerd. Daarom dienen aan boord van de zandzuiger de volgende geautomatiseerde meetsystemen
aanwezig te zijn:
a. een plaatsbepalingsysteem;
b. een concentratie- of mengseldichtheidsmeter;
c. een debietmeter.
Het plaatsbepalingsysteem dient de positie (plaats en diepte) van de zuigmond van de zandzuiger vast
te leggen ten opzichte van enerzijds het Rijksdriehoeksmeetnet (x-, y- en z-coördinaten) en anderzijds
de hellinglijn( en) van de te handhaven taluds; de x- en v-coördinaten met een nauwkeurigheid
van :5 1 meter en de z-coördinaat met een nauwkeurigheid van :5 0,25 meter.
De meetgegevens van deze instrumenten dienen continu als functie van datum en tijd te worden
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geregistreerd en digitaal te worden vastgelegd. De vastgelegde gegevens dienen voor een periode van
minimaal drie maanden te worden bewaard.
Op eerste aanzegging van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel dient u de vastgelegde
gegevens op digitale media te overleggen.
Desgevraagd dient u de digitale gegevens grafisch aan te bieden. De gegevens moeten dan als functie
van de tijd voor een bepaalde werkdag, datum of tijdperiode een beeld geven (grafiek) van:
a. de zuigdiepte, inclusief een plattegrond van de gevaarlijke trajecten, waarbij de gemeten positie van
de zuigbuis ingeplot dient te worden in de bijbehorende theoretische taludprofielen en contouren van
de put;
b. de productiegegevens (zuigdebiet, concentratie en zandproductie).
Vanaf de insteek van de dieptewinning tot de bodem van de zandwinplas moet u een onvergraven talud
aanhouden. Dit te handhaven talud moet worden aangelegd conform de dwarsprofielen, zoals
aangegeven op de bij de vergunning behorende situatietekening.
Gevaar opleverende gedeelten van een talud moeten worden gebracht onder een helling van
1 (verticaal) op 2 (horizontaal), zodra bij het einde van de werkdag de afgravingwerkzaamheden
worden gestaakt, tenzij permanent toezicht aanwezig is.
De bodem van de zandwinplas moet zo vlak mogelijk en op een niveau niet dieper dan NAP -35 m
worden opgeleverd. Beneden dit niveau mag niet worden ontgrond.
U moet het retourwater van de zandzuiger lozen op de watergang die langs perceel Zwollekerspel,
sectie W, nummer 255 loopt en vervolgens via een olie- en vetafscheider (van voldoende capaciteit)
weer terugvoeren naar de zandwinplas.
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U bent verplicht al het mogelijke te doen om - ter voorkoming van verspilling - zuinig om te gaan met
de oppervlaktedelfstoffen en met het oog op een hoogwaardig gebruik van de winbare
oppervlaktedelfstoffen, een effectieve scheiding in grind-, zand- en grondsoorten te bewerkstelligen.
Dit dient u zo nodig te realiseren door middel van (een combinatie van) classificeer-, breek- en
wastechnieken.
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 enjof ophoogzand.
Van een dergelijk jaarlijks winplafond kan om stringente bedrijfseconomische redenen ontheffing door
of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel worden verleend.
Afwerking, inrichting en beheer
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Indien u de ontgrondingwerkzaamheden voortijdig beëindigt, wordt door of namens Gedeputeerde
Staten van Overijssel bepaald hoe en wanneer het terrein van vergunning moet worden opgeleverd.
Ten minste drie maanden voor de vervaldatum moet het werkterrein schoon - dat wil zeggen vrij van
verontreinigingen - worden opgeleverd en moeten alle materialen enjof tijdelijke voorzieningen van het
terrein van vergunning zijn verwijderd; zo nodig moet het werkterrein tot 50 cm diepte worden gespit.
Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel dient u - op basis van het
vastgestelde (globale) inrichtingsplan - voor (een gedeelte van) het terrein van vergunning een
definitief afwerkings- en beplantingsplan op te stellen. Dit plan behoeft de goedkeuring van of namens
Gedeputeerde Staten van Overijssel 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. een beplantingsplan, 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 van Overijssel 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.
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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 van
Overijssel geopende geblokkeerde bankrekening bij een erkende bankinstelling.
Het totaal te storten bedrag is bijgevolg € 225.000,--. Van iedere jaarlijkse storting dient u de provincie
onmiddellijk een afschrift van het stortingsbewijs toe te zenden. Bedoelde bankrekening mag slechts na
voorafgaande toestemming van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel worden opgeheven,
nadat het in voorschrift 10.6 bedoelde beheersplan volledig is uitgevoerd.
Besteding van de in voorschrift 10.5 bedoelde beheersgelden door vergunninghouder kan uitsluitend
geschieden volgens een op eerste aanzegging door de vergunninghouder opgesteld en door of namens
Gedeputeerde Staten van Overijssel goedgekeurd 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 ontgronding 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 van
Overijssel 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 van Overijssel te worden goedgekeurd. De statuten van de stichting en elke
wijziging ervan behoeven voorafgaande goedkeuring door of namens Gedeputeerde Staten van
Overijssel;
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 looptijd van de ontgrondingsvergunning blijkt, dat opzet of uitvoering van het beheer
vanwege de vergunninghouder structureel tekort schiet, zijn Gedeputeerde Staten van Overijssel
gerechtigd alsnog de voorschriften 10.5 en 10.6, inzake een beheersregeling in geld van toepassing te
verklaren.
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Metingen en registraties
Voorschrift 11
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Op eerste aanwijzing van of namens Gedeputeerde Staten van Overijssel 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 moe~en ten minste in de vorm van een hoogtelijnenkaart
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 onafhankelijk adviesbureau
een dieptemeting van de gehele zandwinplas wordt uitgevoerd. De resultaten van deze meting moeten
ten minste 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, kan 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 oppervlaktedelfstoffen 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.
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Zodra u zuigwerkzaamheden verricht binnen een afstand van de voorgeschreven insteek, die gelijk is
aan de taludhelling + toegestane diepte, moet u het talud regelmatig (gemiddeld 1x per 20 werkdagen)
peilen en moet de insteek in het terrein zijn uitgezet.
Als extra bewakingsmiddel dient u bij risicovolle terreinsituaties (bebouwing, infrastructuur, en
dergelijke) visuele detectievoorzieningen aan te brengen (bakens of boeien).
Voor het uitvoeren van controles door de door Gedeputeerde Staten van Overijssel 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 schriftelijke opgave te verstrekken van de - in een vastgestelde
tijdsperiode - afgevoerde (en eventueel aangevoerde) hoeveelheden oppervlaktedelfstoffen 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
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Indien het terrein van vergunning geheel volgens vorengenoemde voorschriften en overeenkomstig het
afwerkings- en beplantingsplan is opgeleverd, vervalt de ontgrondingvergunning van rechtswege.
De vervaldatum wordt (vooralsnog) bepaald op 1 januari 2019, welke datum zo nodig op verzoek of
ambtshalve kan worden gewijzigd.
Indien het terrein van vergunning reeds voor deze vervaldatum geheel tot genoegen van of namens
Gedeputeerde Staten van Overijssel is opgeleverd, vervalt de ontgrondingvergunning op deze eerdere
datum van rechtswege.
Voor zover bovenbedoelde afwerking niet voor de vervaldatum kan worden gerealiseerd, moet u bij
voorkeur drie maanden voor deze datum een verzoek tot wijziging van deze datum bij Gedeputeerde
Staten van Overijssel indienen. Na ontvangst van dit verzoek tot wijziging blijft de vergunning (ook na
de vervaldatum) geldig, totdat op dit verzoek onherroepelijk is beslist.

Uw brief
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Overwegingen bij de beschikking

Uw kenmerk

Aan deze beschikking met bijbehorende voorschriften liggen de volgende overwegingen ten
grondslag.
5.1. Doel aanvraag
De aanvrager heeft het voornemen om de bestaande zandwinning Haerst extra te verdiepen van
30 m - NAP tot 35 m - NAP. Daarbij blijven de contourlijnen van de bestaande zandwinning
ongewijzigd. De maximale winningsdiepte zal bereikt worden in het centrale deel van de
zandwinning.
Met deze verdieping kan de vergunninghouder in totaal 1.395.000 m 3 extra beton- en metselzand
winnen en wordt de productie voor meerdere jaren veiliggesteld.
De geldende vergunning is bedoeld voor het uitvoeren van fase 3 van de zandwinning.
De aanvraag voor verdieping is ingediend voor verdieping van de totale zandwinplas.
De geldigheidstermijn van de geldende vergunning loopt tot 1 januari 2015. De vergunninghouder
verzoekt om een verlenging van de geldigheidstermijn.
Omdat de vergunning overgegaan is naar een andere eigenaar,· wordt in het wijzigingsverzoek
tevens verzocht om een wijziging van de tenaamstelling van de vergunning.
De geldende vergunning heeft een aantal voorschriften die verouderd zijn. Wij zullen daarom de
voorschriften ambtshalve aanpassen.

5.2. Ontgrondingenbeleid
Het provinciale ontgrondingenbeleid is door Provinciale Staten vastgelegd in het Beleidskader
bouwgrondstoffen Overijssel en gaat uit van de volgende hoofdindeling:
multifunctionele ontgrondingen, gericht op zowel de functie oppervlaktedelfstoffenwinning als
op een of meer gelijkwaardige andere functies als wonen, recreatie, waterhuishouding en
dergelijke, welke functies tezamen locatie, inrichting en beheer bepalen;
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functionele ontgrondingen, gericht op het realiseren van een bepaalde functie, waarbij een
bodemverlaging noodzakelijk is.
Ter uitvoering hiervan voert de provincie een bundelingsbeleid, gebaseerd op regionale
winlocaties van oppervlaktedelfstoffen met winkelverkoop (in de vorm van multifunctionele
ontgrondingen). Dit beleid is bedoeld om multifunctionele ontgrondingen met ruimtelijke kwaliteit
te ontwikkelen en tegelijkertijd zoveel mogelijk aantasting van natuur en landschap te
voorkomen.
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Ten behoeve van de bouwgrondstoffenvoorziening wijst de provincie een aantal locaties voor de
winning van oppervlaktedelfstoffen aan. In het Streekplan Overijssel 2000+ zijn daarom
17 winzones vastgelegd. Binnen deze winzones, opgenomen op de functiekaart en
belemmeringenkaart van het Streekplan, worden grootschalige ontwikkelingen die de inrichting
van een winplaats onmogelijk maken geweerd. Ontgrondingen met (mede) de functie winning van
oppervlaktedelfstoffen kunnen alleen worden gesitueerd binnen de in het streekplan aangegeven
winzones: op deze wijze wordt versnippering van ruimte en schade aan natuur en landschap door
ontgrondingen tegengegaan (bundelingsprincipe). Vanwege de schaarste aan ruimte moet van
een dergelijke locatie een zo doelmatig mogelijk gebruik worden gemaakt: de ontgronding moet
naast de functie van het winnen van bouwgrondstoffen in elk geval ook een andere functie
hebben, die aansluit bij de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, waarin de ontgronding is
gelegen (multifunctioneel karakter). De aangevraagde verdieping heeft geen ruimtelijke
consequenties.
De zandwinning Haerst betreft een beton- en metselzandwinning die nog in exploitatie is binnen
een winzone oppervlaktedelfstoffen in Streekplanzone I (Landbouw). De aangevraagde beperkte
uitbreiding (in de vorm van verdieping) van deze bestaande winning heeft als ruimtelijk voordeel
dat de nu beschikbare oppervlakte zo optimaal mogelijk wordt benut. De aangevraagde wijziging
van de vergunning is daardoor in overeenstemming met het oppervlaktedelfstoffenbeleid van de
provincie.
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5.3. Bodemopbouw en waterhuishouding
De Grontmij heeft een onderzoek uitgevoerd naar de geohydrologische effecten van de verdieping
van de zandwinplas van 30 - NAP naar 35 - NAP.
De grondwaterstanden rondom de zandwinplas worden tweewekelijks gemeten door het
Waterschap Groot Salland door middel van peilbuizen. Uit deze metingen blijkt dat het
stijghoogtepatroon vrijwel identiek is voor alle peilbuizen. Dit betekent dat er naar verwachting
geen scheidende of storende lagen aanwezig zijn, waardoor de grondwaterstand gestuwd wordt.
De huidige bodem van de zandwinning bevindt zich op circa 30 - NAP. De bodem op de locatie
van de zandwinning bestaat tot circa 50 - NAP uit matig grof en uiterst grof zand, zonder slecht
doorlatende lagen. Uit de sonderingen blijkt wel dat er enkele dunne kleilaagjes aanwezig zijn.
Deze laagjes vormen echter geen aaneengesloten slechtdoorlatende laag. Bij een verdieping tot
35 - NAP wordt daarom geen slecht doorlatende bodemlaag doorbroken. Verwacht wordt dat er
geen effecten optreden in de stijghoogten als gevolg van de verdieping.
Het oppervlaktewaterpeil in de plas wordt beheerst door een stuwen wordt ook sterk beïnvloed
door de polderpeil en in de omgeving van de zandwinplas. De stuw- en polderpeilen worden niet
aangepast, waardoor er geen verandering zal optreden na verdieping van de plas.
Geconcludeerd kan worden, dat een verdieping van de zandwinplas geen effect heeft op de
grondwaterstand en de grondwaterstroming in de omgeving van de plas. Wel kunnen tijdelijk
effecten optreden als tijdens het uitvoeren van de verdieping het oppervlaktewaterpeil wordt
beïnvloed.
Geadviseerd wordt om tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de grondwaterstanden en
oppervlaktewaterpeilen wekelijks te monitoren. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van de
peilbuizen zoals deze momenteel al door het Waterschap Groot Salland gemonitoord worden.
Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeling heeft de aanvraag en het geohydrologisch rapport
afgestemd met het Waterschap Groot Salland. Het waterschap heeft ingestemd met de conclusies
van het rapport.
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5.4. Taludstabiteit en veiligheid
De aanvrager heeft een geotechnisch onderzoek laten uitvoeren naar de verdieping van de
zandwinplas van 30 - NAP naar 35 -NAP. De uitkomsten van het onderzoek zijn vastgelegd in het
rapport "Zandwinning Haerst-Genne bij Zwolle" van Grontmij van 28 januari 2008.
In het verleden zijn er in diverse fasen grondonderzoeken uitgevoerd op de locatie van de
zandwinplas. De onderzoeken bestonden uit sonderingen en boringen. De Grontmij heeft in haar
rapport het uitgevoerde grondonderzoek beschreven.
Uit het geotechnisch onderzoek blijkt, dat de verdieping van de zandwinning Haerst geotechnisch
geen probleem oplevert. Het zand op het verdiepingstraject is veelal vastgepakt, zeer grof en
heeft voldoende conusweerstand en daarmee voldoende relatieve dichtheid. Laagjes van een
minder vaste pakking zijn dun en vormen naar verwachting geen probleem voor instabiliteit of
zettingsvloeiing of een inbressing. Ook de minder vaste lagen die worden veroorzaakt door
hogere gehalten aan cohesieve bestanddelen zijn dun en niet significant. De verschillende lagen
met een wat minder hoge conusweerstand worden door vaste tussenlagen verstevigd.
Gezien de ervaringen uit het verleden is besloten om op de overgang van de verdieping van 30 m
naar 35 m diepte een steunberm aan te brengen van 5 m in het deel van de zandwinning waar
een talud van 1 : 3 wordt aangehouden. Vervolgens worden de taluds aangehouden zoals deze
zijn aangebracht in de bestaande zandwinning (1 : 3, respectievelijk 1 : 7).
Aanbevolen wordt dat de zuigsnelheid van de winzuiger moet zijn afgestemd op de capaciteit die
de put kan leveren. Daarom moeten aan boord van de zandzuiger geautomatiseerde
meetsystemen aanwezig zijn.
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5.5. Natuur en landschap
De aanvraag betreft het verder verdiepen van de zandwinning Haerst. Deze verdieping heeft geen
directe ruimtelijke gevolgen voor natuur en landschap binnen of buiten het terrein van
vergunning.
Het terrein van de aanvraag wordt omringd door weidegebieden met een fourageer- en
broedfunctie voor talrijke bijzondere vogelsoorten. Verwacht wordt dat er geen nadelige
hydrologische effecten zullen optreden wanneer de plas verdiept zal worden.

5.6. Milieu
Voor de zandwinplas Haerst is in 2003 een provinciale milieuvergunning verleend voor
onbepaalde tijd. Aan deze vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het
milieu. Omdat de verdieping van de zandwinning geen milieurelevante gevolgen heeft en de
milieuvergunning toereikend is voor de nieuwe aangevraagde situatie, behoeven geen
aanvullende voorschriften worden gesteld.
5.7. Economische en bedrijfsbelangen
De aanvraag betreft een uitbreiding van de winmogelijkheden met circa 1.395.000 m 3 beton- en
metselzand. De gemiddelde jaarproductie van de zandwinning is 270.000 m 3 • Met de
voorgenomen uitbreiding kan de continuïteit van de zandwinning voor een periode van circa
vijf jaar worden gewaarborgd.
Vanuit de zandwinning Haerst voorziet de aanvrager in een groot deel van de regionale behoefte
aan beton- en metselzand.
De aanvrager heeft er veel belang bij de bedrijfsvoering nog enige tijd voort te zetten. In verband
met de grotere zandvoorraad stellen wij de vervaldatum van de vergunning op 1 jçmuari
2018.
/.,J;.
5.8. (Ambtshalve) wijziging van de vergunningsvoorschriften
In 2007 heeft de vergunninghouder ons verzocht om voorschrift 8.7 aan te passen, omdat men
het proceswater door de terreinsituatie van het werkterrein niet rechtstreeks kon terugleiden in
de zandwinplas. De vergunninghouder verzocht ons om het retourwater van de zandzuiger te
mogen lozen op de watergang die langs perceel Zwollekerspel, sectie W, nummer 255 loopt en
via een olie- en vetafscheider weer terug te voeren naar de zandwinplas. De vergunninghouder
heeft deze aangepaste werkwijze afgestemd met de gemeente Zwolle en het
Waterschap Groot Salland. Beide instanties hebben ingestemd met de voorgenomen aanpassing.
De geldende ontgrondingsvergunning voor de zandwinning Haerst hebben wij in 2003 verleend.
De voorschriften uit deze vergunning zijn op verschillende punten verouderd. Wij vinden het
daarom wenselijk om de voorschriften amtshalve te wijzigen. De nieuwe voorschriften komen
inhoudelijk overeen met de huidige rechten en plichten van de vergunninghouder.

Ontgrondingenwet; verlening ontgrondingsvergunning aan Dekker van de Kamp voor verdieping van de zandwinning
Haerst te Zwolle.

5.9. Conclusie
Op grond van het voorgaande kan worden geconcludeerd dat andere belangen niet onevenredig
worden geschaad. Wij zijn van mening dat de voorgenomen ontgronding op een verantwoorde
wijze kan worden uitgevoerd op basis van verleende vergunning met voorschriften.
Gedeputeerde Staten van Overijssel,

voorzitter,

secretaris,
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Bijlagen:
Bijlage 1
Bijlage 2

Procedure
Situatietekening

Ontgrondingenwet; verlening ontgrondingsvergunning aan Dekker van de Kamp voor verdieping van de zandwinning
Haerst te Zwolle,

PROCEDURE

BIJLAGE 1

N.B.
De aanvraag om ontgrondingsvergunning hebben wij behandeld conform afdeling 3.4 van de
Algemene wet bestuursrecht.

Dagtekening

Inq h ebb en Wil qezon den aan:
Een exemplaar van deze besc h'kk'
I
Dekker van de Kamp
t.a.v. de heer
Postbus
landschapsontwikkeling
1. Reerink
Gemeente Zwolle
t.a. v. de eenheid
Postbus
Publieke Zaken,
afdeling Vergunning
Het dagelijks bestuur van
Postbus
Waterschap Groot Salland
Vitens N.V.
t.a.v. Bedrijfsbureau
Postbus
Essent Netwerk Noord
Postbus
Mevrouw S. Wentink
p.a. Het Oversticht
Postbus
(provinciaal archeoloog)
Regionaal Bureau
Politieregio IJsselland
Postbus
Milieuhandhaving
NITGjTNO
t.a.v. de heer M.W.
Postbus
van den Berg

200

6660 AE ELST (Gld)

10007

8000 GA ZWOLLE

60

8000 AB ZWOLLE

10005
1700
531

8000 GA ZWOLLE
9701 BS GRONINGEN
8000 AM ZWOLLE

611

8000 AP ZWOLLE

80015

3508 TA UTRECHT
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De beschikking ligt gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente(n)
waarbinnen de ontgronding ligt en bij de eenheid Water en Bodem van de provincie Overijssel,
Luttenbergstraat 2 te Zwolle. De stukken zijn in te zien tijdens kantooruren.
Periode en locaties
terinzagelegging

!29 augustus 2008 !gemeentehuis van Zwolle en bij de eenheid Water en
l tot en met

l 9 oktober 2008

l Bodem van de provincie Overijssel,
l Luttenbergstraat 2 te Zwolle

Inwerkingtreding van de beschikking
Op grond van artikel 16, eerste lid van de Ontgrondingenwet, treedt een beschikking tot
verlening, wijziging of intrekking van een vergunning in werking 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.
Beroep en voorlopige voorziening
Binnen zes weken, ingaand op de dag na terinzagelegging van bovenstaande beschikking, kunnen
belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerp van de beschikking hebben ingebracht
daartegen een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage, telefoon 070 426 42 51. Daarnaast bestaat eveneens
de gelegenheid tot beroep voor deyenen die zienswijzen hebben tegen eventuele wijzigingen die
bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht, alsmede
belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig zienswijzen in
te brengen tegen het ontwerp van de beschikking.
Het beroepschrift dient 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. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Het instellen van beroep schort de werking van de beschikking niet op. 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 inlichtingen over de beroepsprocedure kunt u zich wenden tot de provinciale medewerker die
bij de beschikking is vermeld of tot de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State te
's-Gravenhage.

