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Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Heerde hebben op 4 september 2020 een aanvraag voor een
Omgevingsvergunning ontvangen voor het vervangen van de bestaande damwand voor een diepere
damwand op de IJsseldijk/Apeldoorns kanaal tussen de Kloosterbrug en De Belt, kadastraal bekend
gemeente Heerde, sectie C, nummer 7127. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 490289.
Het project
De primaire waterkering van de IJssel tussen Wapenveld en Hattem (dijkring 52) is gelegen langs
het Apeldoorns kanaal. Dit deel van de IJssel-waterkering beschermt het gebied ten westen van het
Apeldoorns kanaal tussen Wapenveld en Hattem tegen overstromingen vanuit de IJssel. Deze
waterkering voldoet niet meer aan de landelijk geldende veiligheidseisen en dient daarom te worden
verbeterd. De dijkverbetering is opgenomen in het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma.
Waterschap Vallei en Veluwe stelt ten behoeve van dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal een
projectplan Waterwet op.
Besluit
Burgemeester en wethouders van Heerde besluiten, gelet op artikel 2.1en 2.10 van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en artikelen 5.5 en 5.8 e.v. van de Waterwet de
Omgevingsvergunning te verlenen. De Omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat
de gewaarmerkte stukken deel uitmaken van de vergunning. De Omgevingsvergunning wordt
verleend voor de activiteit bouw.
Procedure
Op verzoek van initiatiefnemer Waterschap Vallei en Veluwe coördineert Provincie Gelderland de
projectprocedure voor Dijkversterking IJsseldijk Apeldoorns Kanaal op basis van paragraaf 2 van de
Waterwet. Met toepassing van art. 5.8 e.v. van de Waterwet worden op grond van afdeling 3.4 van
de Algemene wet bestuursrecht de volgende ontwerpbesluiten met de daarop betrekking hebbende
stukken gelijktijdig ter inzage gelegd:
1. Ontwerp Projectplan Waterwet Dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal van Waterschap
Vallei en Veluwe;
2. Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling Dijkverbetering IJsseldijk Apeldoorns Kanaal;
3. M.e.r.-beoordelingsbesluit Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland;
4. Ontwerpbesluit – vergunning op grond van de Wet natuurbescherming (gebieden) van
provincie Gelderland;
5. Ontwerpbesluit – ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (soorten) van de
provincie Gelderland;
6. Ontwerpbesluit – Omgevingsvergunning ‘bouwen’ en ‘Handelen in strijd met regels
ruimtelijke ordening’ van de gemeente Hattem;
7. Ontwerpbesluit – Omgevingsvergunning bouwen van de gemeente Heerde.

Gedeputeerde Staten van Gelderland treden op als coördinerend orgaan; vanuit deze rol mengen zij
zich niet in de inhoudelijke besluitvorming van elk bevoegd gezag. Gedeputeerde Staten verzorgen
de kennisgevingen van de met elkaar samenhangende (ontwerp)besluiten en organiseren de
behandeling van de (eventueel) ingebrachte zienswijzen. Het onderhavige besluit maakt deel uit van
de coördinatieprocedure. De bedoeling van deze coördinatieprocedure is om de samenhang en
inzichtelijkheid van de betrokken besluiten bij onderhavig project te versterken en de besluitvorming
zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. De coördinatie heeft geen invloed op het toetsingskader voor
ieder individueel besluit.
Gezamenlijke voorbereiding van besluiten
De ontwerpbesluiten benodigd voor de realisatie van het project zijn door betrokken overheden
gezamenlijk voorbereid en ook de communicatie daarover heeft gezamenlijk plaatsgevonden. Om de
op handen zijnde besluiten zo goed mogelijk bij betrokkenen onder de aandacht te brengen en hen
daarover te raadplegen hebben er verschillende momenten van informatieverstrekking en
raadpleging plaatsgevonden.
Terinzagelegging ontwerpbesluit
Vanaf maandag 4 januari 2021 tot en met maandag 15 februari 2021 wordt het ontwerp projectplan
Waterwet met de hier voorgenoemde bijbehorende ontwerpstukken voor iedereen ter inzage gelegd.
Deze stukken kunnen, mits de coronamaatregelen dit toestaan, ook op afspraak worden ingezien bij
het Publiekscentrum van de gemeente Heerde, Eperweg 5 te Heerde, op werkdagen tussen 8.30 uur
en 12.30 uur. Hiervan wordt kennisgegeven in de Staatscourant, in huis-aan-huisblad de
“Schaapskooi”, op de gemeentelijke website.
Wilt u de stukken inzien? Neem dan contact met Christiaan Niemeijer op. Hij is op maandag tot en
met donderdag tussen 8.30 en 12.30 uur bereikbaar. Zijn telefoonnummer is 0578-699494. U kunt
hem ook bereiken via gemeente@heerde.nl.
Deze stukken zijn beschikbaar via de volgende website: www.coordinatiegelderland.nl
Dat betekent dus dat u de ontwerpbesluiten thuis op uw eigen computer of laptop kunt bekijken.
Zienswijze en beroep
Gedurende de termijn dat de ontwerpbesluiten ter inzage liggen, kan een zienswijze worden
ingediend op de ontwerpbesluiten.
Een zienswijze kan worden ingediend onder vermelding van ‘Projectplan Waterwet dijkversterking
IJsseldijk Apeldoorns Kanaal zaaknummer 2020-010192’ richten aan:
•
Per e-mail: post@gelderland.nl
•
Per brief: Provincie Gelderland, afdeling Water, postbus 9090, 6800 GX Arnhem
Er wordt ook de mogelijkheid geboden een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kan op
werkdagen tussen 9:00 en 17:00 uur een afspraak worden gemaakt via het Provincieloket, telefoon:
026 359 99 99. Hiervan wordt een verslag gemaakt dat wordt toegezonden aan de indiener.
Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar de desbetreffende bevoegde instanties die de zienswijzen
betrekken bij de definitieve besluitvorming. De ingediende zienswijze wordt zorgvuldig beoordeeld.
Bij nieuwe inzichten kan de zienswijze leiden tot aanpassingen in het definitieve besluiten.
Als het projectplan definitief is vastgesteld door het waterschap en vervolgens goedgekeurd door
Gedeputeerde Staten, wordt dit door de provincie bekendgemaakt. Het goedkeuringsbesluit, het
projectplan en de definitieve besluiten liggen vervolgens 6 weken ter inzage voor beroep.
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Op de gecoördineerde projectprocedure van het projectplan Waterwet is de Crisis en Herstelwet van
toepassing. Alleen een belanghebbende die een zienswijze heeft ingediend kan later tegen de
definitieve besluiten(en) rechtstreeks beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
Overige bijgevoegde documenten
De volgende documenten worden meegezonden met het besluit en zijn als gewaarmerkte stukken
bijgevoegd:
1. aanvraagformulier;
2. tekening blad P5068PF-RHD-DR-C-2001, Definitief ontwerp, overzichtskaart;
3. tekening blad WA-BG6356-DR-FD-0002, Segment 2, overzichtstekening Nieuw Ontwerp,
Bovenaanzichten & Dwarsprofielen;
4. Appendix 2, IJseldijk Apeldoorns Kanaal, Segment 2 STBI, STBU, STPH.
Nog in te dienen gegevens
Uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden moeten de volgende gegevens ter
goedkeuring worden ingediend:
1. Statische berekeningen van de damwand vergezeld van sonderingen en
uitgangspuntenrapportage van de opdrachtgever;
2. In Appendix 2 wordt verwezen naar een achttal rapporten. Deze rapporten moeten nog ter
beoordeling worden ingediend.
Digitale ondertekening
Deze brief is digitaal ondertekend met een QR-code, rechtsboven op de brief. Meer informatie over
deze digitale handtekening vindt u via www.heerde.nl/digitalehandtekening.
Heerde, 11 december 2020
namens burgemeester en wethouders van Heerde,

Marcel Siliakus
manager Ruimte, Ondernemen en Wonen
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Bijlage Omgevingsvergunning 490289
De volgende onderdelen horen bij en maken deel uit van de Omgevingsvergunning voor het project
het vervangen van de bestaande damwand voor een diepere damwand op de IJsseldijk/Apeldoorns
kanaal tussen de Kloosterbrug en De Belt, kadastraal bekend gemeente Heerde, sectie C, nummer
7127.
Voorschriften
Aan de Omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:
Activiteit ‘bouwen’:
− Voor de hierna te noemen onderdelen van het bouwproces, indien van toepassing, moet de
afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen van de gemeente Heerde, ten minste twee dagen voor
de aanvang ervan, in kennis te worden gesteld:
a. de aanvang van de bouwwerkzaamheden, ontgravingen daaronder begrepen;
b. de aanvang van grondverbeteringwerkzaamheden;
c. het storten van beton;
d. het gereed zijn voor ingebruikgeving of ingebruikneming van het bouwwerk of een
gedeelte daarvan.
U kunt dit telefonisch of per e-mail doorgeven. Telefoon (0578) 69 94 94 (telefonisch bereikbaar
tussen 8.30 en 12.30 uur), gemeente@heerde.nl;
−

alle aanwijzingen betreffende bouwactiviteiten, gegeven door de afdeling Ruimte, Ondernemen
en Wonen van de gemeente Heerde, moeten stipt worden nageleefd;

−

mocht tijdens de bouw afwijking van de tekening en/of omschrijving nodig of gewenst zijn, dan
mag hiertoe niet worden overgegaan zonder overleg, en na goedkeuring van burgemeester en
wethouders van Heerde. Niet inachtneming hiervan is strafbaar;

−

de houder van de vergunning moet er voor zorgen dat de vergunning altijd op het werk
aanwezig is en ter inzage kan worden gegeven aan het ‘bouwtoezicht’;

−

er moet gebouwd worden overeenkomstig de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 en de
gemeentelijke bouwverordening;

-

mocht tijdens de graafwerkzaamheden een archeologische vondst worden gedaan dan zal dit
moeten worden gemeld volgens artikel 53 van de Monumentenwet;

-

bij grondverzet vrijkomende grond kan zonder beperking op het onderzochte perceel worden
hergebruikt. Bij grondafvoer moet overleg plaatsvinden met de gemeente.
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Overwegingen
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:
Activiteit ‘bouwen’:
Bij het nemen van het besluit is er overwogen:
dat de gronden van dit project zijn gelegen in de bestemmingsplannen ‘Buitengebied West’ en de
daarbij horende ‘correctieve herziening Buitengebied West’ en het bestemmingsplan
‘Bedrijventerrein Wapenveld Noord’;
dat de gronden welke zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Buitengebied West’ en de daarbij
horende ‘correctieve herziening Buitengebied West’ bestemd zijn als ‘Water’ en er de
gebiedsaanduidingen ‘dekzandruggen en oude bouwlanden’ en is de ‘vrijwaringszone –
molenbiotoop’ van toepassing zijn;
dat de werkzaamheden in overeenstemming zijn met de voorschriften van het bestemmingsplan
‘Buitengebied West’ en de daarbij horende ‘correctieve herziening Buitengebied West’;
dat de gronden welke zijn gelegen in het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Wapenveld Noord’
bestemd zijn als ‘Water’ en er de dubbelbestemmingen ‘Waarde – Lage Archeologische Verwachting’
en ‘Waterstaat – Waterkering’ van toepassing zijn;
dat de werkzaamheden in overeenstemming zijn met de voorschriften van het bestemmingsplan
‘Bedrijventerrein Wapenveld Noord’;
dat het bouwplan is gelegen binnen het in de Welstandsnota aangewezen gebied waarvoor
welstandsnivea 2 geldt;
dat de commissie ruimtelijke kwaliteit heeft geoordeeld dat de ruimtelijke impact van het plan nihil
is en geen invloed heeft op het nabij gelegen momument;
dat de commissie ruimtelijke kwaliteit de conclusie heeft getrokken dat het plan in overeenstemming
is met redelijke eisen van welstand;
mits de op de bij de omgevingsvergunning behorende bescheiden aangegeven opmerkingen en de
aan de omgevingsvergunning gehechte voorwaarden onverkort overgenomen worden, de door u
aangeleverde gegevens voldoen aan het Bouwbesluit en de gemeentelijke bouwverordening.
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