Vergunningenoverzicht
Spoortippe & Punthorst

Datum: 4 April 2019

Samenvatting en benodigde vergunningen
Het project Spoortippe Punthorst bestaat uit 2 deelgebieden: Spoortippe en Punthorst. Beide gebieden
bevinden zich in de gemeente Staphorst. In deze gemeente wordt momenteel een
landinrichtingsproces uitgevoerd. Binnen de verkaveling zijn stroken grond langs de watergangen vrij
geruild voor het waterschap om de waterhuishouding op orde te brengen. De knelpunten worden
veroorzaakt door een sterk verouderd en krap watersysteem. De taluds in de watergangen zijn steil en
daardoor slecht onderhoudbaar. Daarbij zijn de steile oevers gevoelig voor begroeiing van de natte
delen. Dit veroorzaakt opstuwing van water, wat lokaal tot wateroverlast kan leiden. De stroken grond
die voor het waterschap zijn vrij geruild worden in het project afgegraven om flauwere oevers en meer
ruimte in de watergang te creëren. Hierdoor wordt het watersysteem ook minder
onderhoudsintensief. Daarnaast wordt er aan de Beentjesgraven een waterberging ingericht.

Soort vergunning

Status

Ontgrondingsvergunning
Watervergunning
Wet Natuurbescherming – Beschermde soorten
Omgevingsvergunning
Wet Natuurbescherming – Natura 2000
Wet Natuurbescherming – Bos en bomenrijen
Natuurnetwerk Nederland
Bescherming van grond en drinkwater

Vergunning of ontheffing vereist
Vergunning of ontheffing vereist
Onderzoek en of overleg nodig
Vergunning of ontheffing vereist
Geen vervolgstappen
Geen vervolgstappen
Geen vervolgstappen
Geen vervolgstappen

Legenda




Geen vervolgstappen (ontheffing of vergunning) nodig/ niet van toepassing
Onderzoek en of overleg nodig om vergunning of ontheffingplicht te beoordelen
Vergunning of ontheffing vereist

Ontgrondingenvergunning
Door een ontgronding treden mogelijk ongewenste effecten en hinder op voor de omgeving. Om dit
te voorkomen zijn er voorwaarden voor de aanpak van een ontgronding. Voldoet u aan de
voorwaarden dan krijgt u een vergunning. Hierin staan voorschriften om ongewenste effecten te
voorkomen.
Verwachting projectgebied
In het projectgebied worden werkzaamheden uitgevoerd aan de watergangen. Deze zijn momenteel
te krap, hebben steile oevers, wat zorgt voor opstuwing van het water. De geplande werkzaamheden
voorzien in het afgraven van de steile oevers, naar flauwere oevers. Hiermee wordt ook meer ruimte
gecreëerd in de watergang.
Onderzoeken en conclusies
Op basis van het huidige ontwerp wordt gesteld dat er veel grond wordt verzet. In de
omgevingsverordening van de Provincie zijn bepaalde werkzaamheden niet vergunning plichtig. Deze
vrijstellingen zijn opgenomen in artikel 3.3.2.1. voor voorliggend project zijn de volgende vrijstellingen
(mogelijk) van toepassing.
3.3.2.1. onder d
het aanleggen, onderhouden, verbreden of verdiepen van watergangen, voor zover deze een
bodembreedte krijgen van niet meer dan 5 meter, en een diepte van niet meer dan 3 meter beneden
het oorspronkelijke niveau;
Van toepassing op de werkzaamheden op in en rondom bestaande watergangen, tevens van
toepassing op de nieuw te graven watergangen. Voor de werkzaamheden rondom de watergangen
kan (mogelijk) worden volstaan met een melding.
Voor de realisatie van de waterberging wordt circa 20.000 m3 grond verzet. Hiervoor is naar
verwachting wel een ontgrondingsvergunning noodzakelijk.
Contactpersoon bevoegd gezag
De Provincie Overijssel is het bevoegd gezag als het gaat om ontgrondingen. In het project Spoortippe
en Punthorst is Tineke van der Beek‐Kroeze het contactpersoon.



Tineke van der Beek‐Kroeze
J.vd.Beek‐Kroeze@overijssel.nl

Benodigde acties




Afstemming met bevoegd gezag over de eventuele vrijstellingen én te volgen procedure.
Opvragen machtiging opdrachtgever voor het aanvragen ontgrondingsvergunning
Indienen ontgrondingsvergunning en eventueel melding.

Procedure
Normale procedure
Binnen drie maanden na ontvangst van de complete aanvraag stelt de provincie een
ontwerpvergunning op. Via advertenties in diverse kranten wordt dit besluit bekend gemaakt. Ook ligt
het besluit voor iedereen zes weken ter inzage in het gemeentehuis en provinciehuis. In die periode
mag iedereen schriftelijk of mondeling bij de provincie reageren. Binnen zes maanden na ontvangst
van de aanvraag neemt de provincie een definitief besluit (definitieve vergunning). Ook dit besluit
wordt ter inzage gelegd en via advertenties bekendgemaakt.
Korte procedure
Na het vooroverleg en indiening van de (complete) aanvraag stelt de provincie de vergunning op. De
termijn voor het nemen van dit besluit is 8 weken. Meestal is de vergunning 6 weken na het besluit
geldig en mag u met de uitvoering beginnen.
De korte procedure is van toepassing voor eenvoudige ontgrondingen. Bijvoorbeeld landbouwkundige
ontgrondingen voor grondverbetering of agrarische bedrijfsvoorzieningen en de aanleg van
particuliere vijvers.
Ook voor waterschapswerken, natuurbouwprojecten en andere werkgebonden ontgrondingen kan de
korte procedure worden gebruikt. De omvang van de ontgrondingswerkzaamheden is hiervoor
bepalend en andere belangen dan die van de aanvrager mogen niet of nauwelijks een rol spelen.
Indicatie leges
De leges voor ontgrondingen met 10.001 m3 tot en met 50.000 m3 berekende winbare hoeveelheid
bodemspecie, bedragen € 2.691,‐.
Daarnaast zijn de volgende toeslagen mogelijk van toepassing:






Indien tevens een machtiging ex artikel 12 van de Ontgrondingenwet wordt aangevraagd,
geldt een toeslag van 10%, over de verschuldigde leges over een aanvraag om
ontgrondingsvergunning.
In geval van een mer‐beoordelingsplicht op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b Wet
milieubeheer geldt een toeslag van 25% over de verschuldigde leges voor de te behandelen
aanvraag.
In geval van mer‐plicht op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder a Wet milieubeheer geldt
een toeslag van 50% over de verschuldigde leges voor de te behandelen aanvraag.

Benodigde stukken
 Een gewaarmerkte tekening met kadastrale aanduiding van het te ontgronden perceel/de te
ontgronden percelen en aangrenzende percelen, met daarop duidelijk aangeven welk terrein
wordt ontgrond.
 Een recent uittreksel uit de kadastrale legger van elk perceel waarop de aanvraag betrekking
heeft.
 Een kopie van de topografische kaart waarop de ligging van het te ontgronden terrein is
aangegeven (schaal 1:10.000, of 1:25.000, of 1:50.000).
 Een gedetailleerde situatietekening (met schaal) of bestekstekening, inclusief dwarsprofielen
van de voorgenomen ontgronding/ het aan te leggen werk.







Een hoogtekaart (schaal 1:1000) van het ontgronden terrein, met gegevens van een recente
hoogtemeting. U kunt ook de hoogtegegevens inmeten vanaf een vast (hulp)punt. Rondom
het te ontgronden terrein moet een strook grond ter breedte van minimaal 30 m bij de
hoogtemeting worden betrokken.
Een (vormvrije) m.e.r.‐beoordeling
Indien van toepassing: grondkwaliteitsverklaring van eventueel aan te voeren grond en een
toestemmingsverklaring van de gemeente om de grond toe te mogen passen.
Aanvullende informatie, afhankelijk van de aard, grootte en te verwachten effecten van de
ontgronding (in het vooroverleg aan te geven door de provincie: inrichtingsplan,
stabiliteitsonderzoek, geologisch en/of geohydrologisch onderzoek).
Een ondertekende machtiging als u dit formulier invult als gemachtigde.

Omgevingsvergunning
In het bestemmingsplan kan opgenomen zijn dat een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van
werk of werkzaamheden benodigd is voor bijvoorbeeld het afgraven, vergraven en ophogen van
gronden; herprofileren, graven of dempen van watergangen; aanleggen van kabels, leidingen of
verharding; rooien, kappen of aanplanten van bomen; verlagen van het waterpeil. Hiervan is meestal
sprake bij (dubbel)bestemmingen met natuur‐ of landschapswaarden, archeologische waarden, en
rondom leidingen (gas, water, hoogspanning).
Verwachting projectgebied
De werkzaamheden waarvoor een vergunning vereist is, zijn de graafwerkzaamheden ten behoeve
van de herinrichting van de watergangen én de graafwerkzaamheden voor de waterberging.

Onderzoeken en conclusies
De werkzaamheden vinden plaats binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Staphorst” uit 2013. De
werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de volgende bestemmingen. Indien een verder
uitgewerkte inrichtingstekening beschikbaar is kan beter inzicht worden gegeven de werkzaamheden
en de bijbehorende bestemming.
Agrarisch
Deze gronden zijn bestemd voor agrarisch gebruik met de bijbehorende water en
waterhuishoudkundige voorzieningen. Binnen deze bestemming zijn geen vergunningvoorschriften
opgenomen.
Verkeer
Deze gronden zijn bestemd voor wegen met een doorgaande functie en ontsluiting van aangrenzende
gronden. Binnen deze bestemming zijn geen vergunningvoorschriften opgenomen.
Agrarisch met waarden – elzensingellandschap
De watergangen ten noorden van Staphorst nabij de Buitenstouwe liggen gedeeltelijk in de
bestemming agrarisch met waarden – elzensingellandschap. Deze gronden zijn bestemd voor behoud
en bescherming van landschappelijke waarden en agrarische cultuurgrond. Met daarbij behorende
water en waterhuishoudkundige voorzieningen. Het is verboden om zonder vergunning afgravingen te
doen. Een vergunning wordt slechts verleend als geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de:



landschappelijke, de natuurlijke, de geomorfologische, cultuurhistorische en de
archeologische waarden;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterhuishouding van het gebied en de
omliggende percelen, c.q. de gebruiksmogelijkheden daarvan.

Agrarisch met waarden – kleinschalig
De watergangen ten zuidenoosten van Staphorst liggen gedeeltelijk in de bestemming agrarisch met
waarden – kleinschalig. Deze gronden zijn bestemd voor behoud en bescherming van landschappelijke
waarden en agrarische cultuurgrond. Met daarbij behorende water en waterhuishoudkundige
voorzieningen. Het is verboden om zonder vergunning afgravingen te doen. Een vergunning wordt
slechts verleend als geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de:



landschappelijke, de natuurlijke, de geomorfologische, cultuurhistorische en de
archeologische waarden;
geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de waterhuishouding van het gebied en de
omliggende percelen, c.q. de gebruiksmogelijkheden daarvan.

Contactpersoon bevoegd gezag
Gemeente Staphorst is het bevoegd gezag voor het verlenen van de omgevingsvergunning.



Carla Mink‐Wolken
C.Mink‐Wolken@staphorst.nl

Benodigde acties
 Afstemming met inzake de vergunningen met de gemeente Staphorst.
 Omgevingsvergunning aanvragen voor de activiteiten bij de gemeente Staphorst.

Procedure
Reguliere doorlooptijd van 8 weken, kan door bezwaar en beroep met 6 weken worden verlengt.
Uitgebreide voorbereidingsprocedure doorlooptijd van 6 maanden, kan met 6 weken worden verlengd

Indicatie leges
Legesverordening 2019: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb‐2018‐259141.html

Watervergunning
Beheerders van watersystemen passen in de praktijk zeer regelmatig de bij hen in beheer zijnde
waterstaatswerken aan. Het kan daarbij gaan om kleine maar ook om echt grote projecten. Een
waterkering moet bijvoorbeeld versterkt of verlegd worden of men wil een beek weer vrij laten
stromen. De Waterwet kent voor deze 'eigen aanleg‐ of wijzigingswerken' het projectplan dat feitelijk
een besluit vormt in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Het projectplan beschrijft het werk en
de wijze waarop het zal worden uitgevoerd.
Verwachting projectgebied
Voorliggend project heeft betrekking op de herinrichting van bestaande kleinschalige watergangen. Om
deze werkzaamheden mogelijk te maken wordt een projectplan Waterwet opgesteld. De

werkzaamheden in het project hebben betrekking op het aanpassen van deze watergangen, waardoor
in het kader van de Waterwet een vergunning noodzakelijk is. Deze vergunning wordt aangevraagd en
onderbouwd met een projectplan.
Contactpersoon bevoegd gezag
Waterschap Drents Overijsselse Delta is het bevoegd gezag voor het verlenen van de watervergunning
en het projectplan Waterwet.

Benodigde acties
Opstellen projectplan Waterwet

Procedure
Voordat het projectplan de formele procedure in gaat, dient deze eerst intern goedgekeurd te worden
door vergunningverlening van WDODelta. Complexere projectplannen moeten ook voorgelegd
worden aan juridische zaken. Op basis van de interne goedkeuring wordt bepaald welke procedure
noodzakelijk is, dit kan een van de onderstaande zijn:







De reguliere (‘korte’) procedure conform titel 4,1 Awb.
De uitgebreide (‘lange’) procedure conform afdeling 3.4 Awb. Deze is van toepassing op
projectplannen waarvan in betekende mate een wijziging van de bestaande
waterstaatskundige situatie te verwachten is, of waarvan het realiseren ervan naar
verwachting maatschappelijk gevoelig ligt/is. Deze procedure voorziet in inspraak via een
zienswijzenronde.
De projectprocedure conform paragraaf 5.2 Waterwet. Deze is verplicht van toepassing op de
aanleg of wijziging van een primaire waterkering. Het projectplan en alle besluiten voor de
realisatie ervan dienen gecoördineerd tot stand te komen. Het projectplan behoeft de
goedkeuring van GS. Alle aanlegactiviteiten zijn vrijgesteld van omgevingsvergunningsplicht
(zie art. 5.10 Waterwet).
primaire waterkering: waterkering die beveiliging biedt tegen overstroming door
buitenwater;

Indicatie leges
N.t.b.

Benodigde stukken
De watervergunning maakt onderdeel uit van het projectplan waterwet en dit is daarmee ook het
benodigde stuk.

Wet natuurbescherming
Vergunning voor Natura 2000 gebieden
De Wet natuurbescherming beschermt onder andere Natura 2000‐gebieden. Activiteiten die bij
voorliggend projectVledder
worden uitvoert, kunnen negatieve effecten hebben op een Natura 2000‐gebied. Het kan hierbij gaan
om stikstofuitstoot, geluidsoverlast, lichtoverlast en grondwateronttrekking.
Verwachting projectgebied

Figuur 1. Weergave Natura‐ 2000 gebieden in relatie tot het noordelijke projectgebied

Figuur 2. Weergave Natura‐ 2000 gebieden in relatie tot het zuidelijke projectgebied

Bovenstaande uitsneden zijn afkomstig van de website https://www.synbiosys.alterra.nl. Via deze
website wordt beoordeeld of een ontwikkeling negatieve effecten hebben om omliggende Natura
2000‐gebieden. In dit geval is in een omtrek van 3 kilometer van het projectgebied geen Natura 2000‐
gebied aanwezig.
Onderzoeken en conclusies
In een straal van 3 kilometer rondom de projectgebieden Spoortippe en Punhorst zijn geen Natura
2000‐gebieden gelegen. Negatieve effecten op deze gebieden zijn dan ook uitgesloten.
Contactpersoon bevoegd gezag
De provincie Overijssel is bevoegd gezag als het gaat over activiteiten in relatie tot Natura 2000.
Gerard Wijnsma
G.wijnsma@overijssel.nl

Benodigde acties



Conclusie afstemmen met bevoegd gezag.
Nader te bepalen en afhankelijk van uitkomst fase 1.

Procedure
N.t.b.
Indicatie leges
N.t.b.
Benodigde stukken
N.t.b.

Wet natuurbescherming
Beschermde soorten ontheffing
Via het onderdeel soortenbescherming in de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermt de provincie
plant‐ en diersoorten die in het wild voorkomen. Alle vogels en ruim 230 plant‐ en diersoorten vallen
onder de bescherming van deze wet, met als doel de biodiversiteit te bevorderen. In de wet is een
aantal verboden opgenomen. Het is bijvoorbeeld verboden om beschermde dieren opzettelijk te
doden, te verstoren of te verjagen of om voortplantingsplaatsen en rustplaatsen te beschadigen en
vernielen.
Verwachting projectgebied
De ingrepen in het plangebied kunnen effect hebben op beschermde planten en dieren. De Wet
Natuurbescherming verplicht vooraf te toetsen of plannen conflicteren met beschermde soorten in of
nabij het plangebied.
Onderzoeken en conclusies
Met de graafwerkzaamheden kunnen verblijfplaatsen van diersoorten langs de watergangen
verwijden. Het is daarom raadzaam om voorafgaand aan de werkzaamheden een soortenonderzoek
uit te voeren en op deze manier inzichtelijk te maken of er diersoorten aanwezig zijn.
Contactpersoon bevoegd gezag
De provincie Overijssel is bevoegd gezag als het gaat over ontheffingen voor beschermde soorten.
 Gerard Wijnsma
 G.wijnsma@overijssel.nl

Benodigde acties



Check beschikbaarheid onderzoek bij het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
Indien nodig uitvoeren onderzoek naar soorten.

Als uit het onderzoek blijkt dat een ontheffing nodig is, worden de volgende onderdelen ingevuld.
Procedure
N.t.b.

Indicatie leges
N.t.b.
Benodigde stukken
N.t.b.

Wet natuurbescherming
Bos en bomenrijen
In de Wet natuurbescherming (Wnb) is ook de bescherming van houtopstanden (bossen en
rijenbeplantingen) geregeld. Het voornaamste doel van het onderdeel houtopstanden is het
instandhouden van het areaal bossen en beplantingen in Nederland. Daarmee wordt de functie van
bossen en beplantingen gegarandeerd als habitat voor dieren en planten, als recreatiegebied en als
groene long voor ons dichtbevolkte land. Voordat een houtopstand die onder de Wnb valt, geveld kan
worden, moet volgens de wet een kapmelding worden gedaan bij de provincie Overijssel.
Verwachting projectgebied
Het project gaat uit van graafwerkzaamheden langs watergangen en het graven van een waterberging.
Met deze werkzaamheden is het niet te verwachten dat bossen en of rijenbeplantingen worden
gekapt. Een kapmelding in het kader van de Wet natuurbescherming wordt daarom niet noodzakelijk
geacht.
Onderzoeken en conclusies
Kapmelding in het kader van de Wet natuurbescherming niet noodzakelijk.
Contactpersoon bevoegd gezag
De provincie Overijssel is bevoegd gezag als het gaat over de bescherming van houtopstanden.
 Gerard Wijnsma
 G.wijnsma@overijssel.nl
Benodigde acties


Conclusie afstemmen met bevoegd gezag.

Procedure
N.t.b.
Indicatie leges
N.t.b.
Benodigde stukken
N.t.b.

Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk (NNN) kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur. Het NNN
is een samenhangend netwerk van gebieden met veel natuurwaarden. Met de realisatie van het NNN
wil de Provincie Overijssel voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat
natuurgebieden hun waarde verliezen. Doel is om de rijkdom aan plant‐ en diersoorten (biodiversiteit)
te behouden, beschermen en versterken.
Verwachting projectgebied

Figuur 1. Weergeven Natuurnetwerk Nederland

Op bovenstaande uitsnede is te zien dat het projectgebied buiten bestaande natuur of de zone
ondernemen met water en natuur ligt.
Onderzoeken en conclusies
De projectgebieden vallen beide buiten het Natuur Netwerk Nederland. Daarmee wordt gesteld dat er
geen natuurwaarden worden geschaad en de ontwikkeling is daarom uitvoerbaar.

Contactpersoon bevoegd gezag
De provincie Overijssel is bevoegd gezag als het gaat over de relatie en bescherming van het
Natuurnetwerk Nederland.
 Gerard Wijnsma
 G.wijnsma@overijssel.nl
Benodigde acties



Conclusie afstemmen met bevoegd gezag.
Nader te bepalen en afhankelijk van uitkomst fase 1.

Procedure
N.t.b.
Indicatie leges
N.t.b.
Benodigde stukken
N.t.b.

Bescherming van drink- en grondwater
Op de locaties waar door Vitens drinkwater gewonnen wordt uit grondwater hebben de provincies
grondwaterbeschermingsgebieden en waterwingebieden vastgelegd. Voor risicovolle activiteiten t.a.v.
grondwaterverontreiniging binnen deze gebieden is een ontheffing of melding van de provincie nodig
en/of gelden de instructieregels uit de Omgevingsverordening van de provincie. Gemeenten en
waterschappen moeten als bevoegd gezag deze regels meenemen in hun beoordeling van
vergunningsaanvragen of als reactie op een melding. Daarnaast dienen mechanische ingrepen in de
bodem (zoals boringen, funderingen en grondwerken) die de beschermende werking van kleilagen
kunnen aantasten, gemeld te worden.
Verwachting

De Omgevingsverordening van Overijssel laat zien welke gebieden in Overijssel behoren tot de
beschermingsgebieden. Op bovenstaande uitsnede is te zien dat de projectgebieden (roze pijlen)
buiten de beschermingszones ligt. De ontwikkeling heeft geen gevolgen voor de
grondwaterbeschermingsgebieden én waterwingebieden.

