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1.

Ontgrondingenwet; ambtshalve tussentijdse aanpassing van de
ontgrondingenvergunning van de locatie Bomhofsweg 5 te Zwolle
Actualisatie gedateerde voorschriften.

AANLEIDING

Op 19 augustus 2008 verleenden wij u de vigerende ontgrondingenvergunning'. Deze vergunning is
nadien met ons besluit^ van 5 september 2012 gewijzigd en met ons besluit^ van 14 december 2018
verlengd tot 1 januari 2029.
Inmiddels zijn een aantal voorschriften gedateerd of niet langer van toepassing. Met deze beschikking
beogen wij de vergunning hierop te actualiseren.
2.

BESCHIKKING

Gelet op het bepaalde in de Ontgrondingenwet, de Omgevingsverordening Overijssel 2017 en
de Algemene wet bestuursrecht, hebben wij het volgende besloten;
I. De vigerende ontgrondingenvergunning ambtshalve te wijzigen;
I I . De vigerende voorschriften 2.2, 3.3, 5.1, 6, 7.1, 8.2 en 11.2 onder b te wijzigen en de voorschriften
7.5 en 12.2 te laten vervallen.
De voorschriften 2.2, 3.3, 5.1, 6, 7.1, 7.5, 8.2, 11.2 onder b en 12.2 worden als volgt gewijzigd:
Voorschrift 2.2
Van het terrein van vergunning mag u geen enkel gebruik maken (of gedogen), waarbij de veiligheid niet
kan worden gegarandeerd.

' Ontgrondingenvergunning Dekker van de Kamp Landschapsontwikkeiing, 19.08.2008, 2008/0114094;
^ Gewijzigde tenaamstelling op Dekker Grondstoffen B.V., 05.09.2012, 2012/0207266;
^ Verlenging geldigheidstermijn Dekker Grondstoffen B.V., 14.12.2018, 2018/0532400.
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Voorschrift33
Galamiteiten, die schade kunnen veroorzaken binnen de grenzen van het terrein van vergunning of in de
directe omgeving daarvan,moetudirect melden bij het Meldpunt Overijssel via 038 425 24 23,of per
email: meldount^overi^ssel.nl.
Voorschrift 5.1
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 I^AP worden gemeten. Deze opnames moeten zorgvuldig worden
geregistreerd op in gebruik zijnde Tl^O formulieren (inmiddels DinoLoket) en per kwartaal worden
toegezonden aan de Eenheid Publieke Dienstverlening, team Handhavino via meldount^overi^ssel.nL De
kosten van aanleg, onderhoud, metingen en registratie zijn voor uw rekening.
Voorschrift6
1

2.

^0 spoedig mogelijk, doch uiterlijk drie maanden na het verzenden van onderhavige beschikking,
dientueen werkplan (in tweevoud) ter kennisneming toe te sturen aan de Eenheid Publieke
Dienstverlening, team Handhaving. Dit werkplan moet tenminste het volgende inhouden:
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;
een kaart van het terrein van vergunning ( s c h a a l l o p 1.000),waarop duidelijk staat
aangegeven:
de fasering in de uitvoering;
de inrichting van het werkterrein(met aanduiding var^d^pl^^t^^^r^^l^rlelijke 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;
Indien de vorm of de omvang van het terrein van vergunning daartoe aanleiding geeft kan
namens Gedeputeerde 5taten 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 samenstelling van de 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 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;
de wijze waarop de oppervlaktedelfstoffen zullen worden gewonnen en verwerkt
(uitvoeringswijze en volgorde)en het daarvoor in te zetten materieel;
welke grind , zand en grondsoorten eventueel zullen worden gescheiden en welke
scheidingstechnieken daarbij worden toegepast;
welke hoeveelheden teelaarde nodig zijn voor het afwerken en inrichten van(deelfasen van)
het terrein van vergunning;
de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan een goed en zorgvuldig beheer van het terrein
van vergunning.
I-I dient de ontgronding uit te voeren volgens het werkplan en de eventueel door de
toezichthouder gestelde aanvullende bepalingen Bij wezenlijke wijzigingen in de uitvoering als
voorzien in het ingezonden werkplan, moet het werkplan worden aangepast. Het herziene
werkplan d i e n t u z o spoedig mogelijk ter kennisneming aan de provincie toe te sturen.

Voorschrift7.1
l^uim van te voren m o e t u h e t Meldpunt Overijssel,via 038 425 24 23 of per email:
meldpunti^overijssel.nl op de hoogte brengen van het tijdstip, waarop met de werkzaamheden zal
wordenbegonnen;ditzelfdegeldt,indien na een langere onderbreking opnieuw met de
ontgrondingwerkzaamheden wordt voortgegaan.
Voorschrift7.5
Vervalt.
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Voorschrift 8.2
Voordat 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 plaatsen binnen het terrein van vergunning in
depot worden gezet, die in het ter kennisneming aan de provincie toegezonden werkplan zijn vastgelegd.
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Voorschrift 11.2 onder b
Indien de zandwinning - als vastgelegd in het ter kennisneming aan de provincie toegezonden 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.
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Voorschrift 12, lid 2
Vervalt.
Volledigheidshalve merken wij op dat waar in de vigerende vergunning nog het waterschap Groot
Salland genoemd wordt, hier inmiddels waterschap Drents Overijsselse Delta gelezen moet worden.
3.

OVERWEGINGEN BIJ DEZE BESCHIKKING

'|J

In de vigerende vergunning staan een aantal verouderde vergunningsvoorschriften. Wij willen de
vergunning daarom ambtshalve actualiseren en aanpassen. Hieronder staan de wijzigingen die we willen
opnemen in de vergunning.
In de voorschriften 3.3, 5.1 en 7.1 zijn verouderde (contact)gegevens opgenomen, deze passen wij aan.
In de voorschriften 6, 8.2 en 11.2 onder b is opgenomen dat u het werkplan ter goedkeuring dient voor te
leggen aan Gedeputeerde Staten en dat ons college over dit werkplan een besluit tot goedkeuring moet
nemen. Wij vinden dit een te zware procedure. Er wordt immers alleen beoordeeld of het werkplan
voldoet aan de in voorschriften opgenomen omschrijving. Wij wijzigen daarom deze voorschriften.
In de voorschriften 2.2 en 7.5 zijn beperkingen opgenomen aan het gebruik van het terrein van de
ontgrondingenvergunning. Hiermee werd beoogd om onbedoeld gebruik van de zandwinning te
voorkomen. Ook de inmiddels vervallen verantwoordelijkheid van de provincie om de winning van
voldoende grondstoffen voor bouwmaterialen mogelijk te maken (taakstelling) speelde daarbij een rol. Dit
resulteerde in voorschriften voor omheiningen, terreinbeheer en beperking van toe te staan activiteiten.
Wij zijn van mening dat deze voorschriften inmiddels deels hun doel voorbij schieten om de volgende
redenen:
. De meeste vanuit de Ontgrondingenwet (1965) af te wegen belangen worden inmiddels geregeld in
specifiekere wet- en regelgeving, waaronder bijvoorbeeld het verbod op stort en dump, maar ook de
mogelijkheid voor verondiepen. In de overwegingen in onze ontgrondingenvergunningen verwijzen wij
ook naar deze specifiekere wet- en regelgeving;
• (Innovatieve) initiatieven waaronder het plaatsen van drijvende zonnepanelen en
koude/warmtewinning, waarmee tijdens de uitvoeringsfase al multifunctioneel gebruik mogelijk wordt,
kunnen niet uitgevoerd worden of men krijgt te maken met onnodige administratieve lasten bij het
telkens hiervoor moeten aanpassen van de vergunning;
• Aanpassing van de voorschriften sluit aan bij de landelijke lijn waar de ervaring leert dat andere
activiteiten dan zandwinning op gecontroleerde wijze mogelijk gemaakt en geregeld kunnen worden
vanuit andere al dan niet direct werkende (specifiekere) wet- en regelgeving;
• Zaken als terreinbeheer en omheiningen blijven in het kader van de veiligheid geborgd.
Wij wijzigen daarom voorschrift 2.2 en laten voorschrift 7.5 vervallen.
In voorschrift 12.2 staat aangegeven dat, indien de afwerking niet voor de vervaldatum kan worden
gerealiseerd, er uiterlijk 3 maanden voor de vervaldatum een verzoek tot wijziging hiervan ingediend kan
worden, waarbij de vergunning ook na deze vervaldatum geldig blijft tot op dit verzoek onherroepelijk is
beslist. Dit voorschrift is echter na de verlening van de ontgrondingenvergunning op basis van
jurisprudentie (Uitspraak RvS van 2 februari 2011 onder kenmerk 201006728/1/Ml) achterhaald. Wij
laten dit voorschrift daarom vervallen.
U moet er wel op letten, dat wanneer een verlenging van de ontgrondingvergunning aan de orde is, u een
verzoek hiertoe tijdig indient zodat wij voor de vervaldatum hierop kunnen besluiten. U voorkomt hiermee
dat uw vergunning vervalt.
4.

PROCEDURE

Gezien de aard van de wijzigingen in de vergunning hebben wij de "verkorte procedure" toegepast, als
bedoeld in artikel 3.3.2.3 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017.
Voor een beschrijving van de verdere procedure verwijzen wij u naar bijlage 1 van deze beschikking.
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Conclusie
Wij verwachten dat met de onderhavige wijzigingen geen belangen van derden geschaad zullen worden.
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Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,
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Lars Wuijster,
teamleider Vergunningv*jj#frtng
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PROCEDURE

8IJLAGEI

^.B.
De aanvraag om ontgrondingsvergunning hebben wij behandeld conform afdeling4.1 van de
Algemene wet bestuursrecht.
Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.
Een exemplaar van deze beschikking hebben wij gezonden aan:
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Burgemeester en Wethouders van Zwolle

Postbus 60
Postbus 10007

8000ABZWOLLE
8000 GAZWOLLE

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager.
A l s u h e t niet eens h e n t n ^ e t dit h e s l u i t k u n t u h e z : w a ^ r n ^ ^ k e n , ^ l s u h e l ^ n g h e h h e n d e h e n t .
S t u u r t u d a n een bezwaarschrift aan ons.Wij controleren dan of wij een juist besluit hebben genomen.
Uw h e ^ w ^ ^ r s c h r i f t is een hrief die ^ ^ n een ^ ^ n t ^ l eisen n^oet voldoen
De wet stelt eisen aan uw bezwaarschrift. Die eisen zijn:
1. ^ ^ ^ g t met welk besluituhet niet eens bent. Dit doetudoor in uw bezwaarschrift het kenmerk te
vermelden dat op onze brief staat.
2. U z e g t w a a r o m u h e t niet eens bent met dit besluit.
3. LI zet uw naam, adres, handtekening en de datum op uw bezwaarschrift.
4. Uverstuurthetbezwaarschriftoptijd Op or^ze brief staat een verzenddatum LI stuurt ons binnen zes
weken na die datum uw bezwaarschrift.
U v ^ h e ^ w ^ ^ r s c h r i f t k u n t u o g ^ n ^ ^ n i e r e n ^ ^ n ons v e r s t u r e n .
1. I^^t de post naar: Gedeputeerde Staten van Overijssel,Team Juridische zaken,Postbusl0078 8000
GB Zwolle.
2. Via internet LI gebruikt daarvoor ons digitale bezwaarformulier. LI vindt het formulier via
https://forms.overijsselnl/bezwaarklacht/bezwaarbeslissing/.
3 Met een faxbericht. Het faxnummer van het team Juridische Zaken is: 038 425 48 02.
W ^ t ^ l s u n i e t k u n t w a c h t e n t o t er een n i e u w hesluit is genon^en7
Ook alsubezwaar maakt treedt dit besluit gewoon in werking.Dat kan vervelende gevolgen vooru
hebben LI kunt de rechtbank dan vragen een voorlopige beslissing te nemen, door een zogeheten
voorlopige voorziening^ aan te vragen.Dit is een aparte procedure die loopt naast de doorugestarte
bezwaarprocedure.Voor de behandeling van uw verzoek om een voorlopige voorziening betaaltueen
bedrag.De rechter kan beslissen dat wij dat bedrag aanumoeten vergoeden Voor informatie over het
indienen van een verzoek b e l t u m e t de Rechtbank Overijssel: 088 361 55 55.
Wij willenuwijzen op het bepaalde in artikel 16, eerste lid, van de Ontgrondingenwet waaruit volgt, dat
beschikkingen tot verlening, wijziging of intrekking van een vergunning in beginsel van kracht worden
met ingang van de dag na de dag waarop de termijn van zes weken afloopt voor het indienen van een
bezwaarschrift.
Indien gedurende deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend bij de
rechtbank,wordt de beschikking niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.
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