
P R O V I N C I E F L E V O L A N D 
Mededeling 

Onderwerp 

Aanvaarding milieueffectrapport IJsseldelta-zuid 

Doel van deze mededeling: 

Provinciale Staten (PS) informeren over het aanvaarden van het milieueffectrap
port IJsseldelta-zuid. Het milieueffectrapport is in te zien in de leeskamer. 

Toezegging/motie/amendement: 

In het Besluit delegatie en mandaat Provinciale Staten Flevoland is het besluit 
om een milieueffectrapportage te aanvaarden gedelegeerd aan Gedeputeerde 
Staten. Provinciale Staten wordt zo spoedig mogelijk van het genomen besluit in 
kennis gesteld. 

Inleiding: 
In de Gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid werken de provincies Flevoland en 
Overijssel, de gemeenten Kampen, Dronten, Zwolle, Hattem en Oldebroek, de 
waterschappen Groot Salland en Zuiderzeeland, het Rijk en Staatsbosbeheer 
samen aan een klimaatbestendige inrichting van een deel van de IJsseldelta. 
De gebiedsontwikkeling combineert het realiseren van de waterveiligheid door de 
aanleg van de hoogwatergeul bij Kampen (Reevediep) met doelen op het gebied 
van natuur, toerisme en recreatie, bereikbaarheid, wonen, versterken van de 
regionale concurrentiekracht, leefbaarheid en verbetering van de agrarische 
structuur. Het project is een initiatief van de provincie Overijssel als reactie op 
de uitwerking van de maatregelen voor de Planologische Kernbeslissing Ruimte 
voor de Rivier. 
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Doordat hiervoor waterkeringen in Flevoland moeten worden aangelegd en aan
gepast zijn wij bevoegd gezag voor dit milieueffectrapport. De provincie Overijs
sel en de gemeenten Kampen en Dronten zijn ook bevoegd gezag voor dit milieu
effectrapport. Om de besluitvorming voor dit project procedureel te stroomlij
nen heeft u op 15 mei 2013 de coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke orde
ning van toepassing verklaart. Dit betekent dat de provincie Overijssel de vast
stelling van alle relevante plannen en besluiten en de bijbehorende onderzoeken 
procedureel coördineert. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel heeft ons verzocht het milieueffectrapport 
IJsseldelta-zuid te aanvaarden, zodat deze met het eerste cluster ontwerpbeslui
ten gecoördineerd ter inzage gaan op 6 juni 2013. 

Mededeling: 

Het college heeft besloten het milieueffectrapport IJsseldelta-zuid te aanvaar
den. 

Het vervolg 

Vanaf 6 juni 2013 gaat het eerste cluster ontwerpbesluiten waaronder het MER 
ter inzage. 

Ter inzage in de leesl<amer 

Het milieueffectrapport ligt vanaf 6 juni 2013 ter inzage. 

Verdere informatie 

N.v.t. 


