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IJsseldelta-Zuid is najaar 2004 gestart door de provincie Overijssel. Aanleiding Lodders, J. 
waren door het Rijk voorgestelde maatregelen voor meer afvoercapaciteit van de  
IJssel door de klimaatverandering. Deze maatregelen werden voorbereid voor de Ter kennisname aan PS en 
Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier. Bij Kampen vormt burgerleden 
bestaande bebouwing een flessenhals voor de toekomstige waterafvoer. Daar
naast is opstuwing vanuit het Vossemeer en Ketelmeer bij noordwesterstorm een 
knelpunt. Onderzocht zijn diverse mogelijkheden om de afvoercapaciteit te 
vergroten: uitdiepen van de IJssel, dijkverleggingen, uiterwaardverlagingen, 
kribverlaging en het verwijderen van obstakels en de aanleg van een bypass. 
Uiteindelijk is gekozen voor een combinatie van zomerbedverlaging en het 
aanleggen van een bypass. 
Hierbinnen is een fasering aangebracht, waarin in de eerste fase over een be
perkte afstand de zomerbedverlaging zal plaatsvinden in combinatie met het de 
aanleg van de bypass, welke dan voor een klein gedeelte van de capaciteit in 
gebruik wordt genomen. Het water, aangeleverd via de bypass zal dan via het 
Roggebotcomplex worden afgevloeid naar het Vossemeer. De constructie zal in 
beperkte mate worden versterkt. Eveneens wordt er mogelijk een investering 
gedaan in de spuikokers. Op dit moment wordt, mede op verzoek van de Flevo
landse partners nog een studie opgestart naar de faalkansen van het Roggebot
complex bij een gebruik zoals nu bedacht. 
In de tweede fase van het project (na 2022), zal het Roggebotcomplex (brug, 
spuiwerk en sluis) worden gesloopt. Op de locatie van het Roggebotcomplex zal 
een nieuwe brug worden gebouwd. Deze stap is voor Flevoland een cruciale 
ingrediënt van de studie om de verkeerscapaciteit van het gebied rondom Rogge-
bot te vergroten. Het tracé is een onderdeel van het project N23. 
Op de plaats van het eiland Reve zal al in de eerste fase een damwand worden 
gebouwd met een mogelijkheid om de veluwe randmeren af te schermen met 
een waterkering, in het geval dat de gedeeltelijk in gebruik genomen bypass 
wordt gebruikt. In fase 2 zal deze (na de sloop van de sluis bij Roggebot) worden 
omgebouwd tot een nieuwe sluis. 

Mededeling: 

De planstudie voor de bypass is door de Stuurgroep gebiedsontwikkeling IJsseldel
ta-Zuid op 31 mei 2012 per brief aangeboden aan de staatssecretaris van l&M. De 
bypass is onderdeel van het totale programma voor de gebiedsontwikkeling 
IJsseldelta-Zuid. 
In reactie hierop heeft staatssecretaris Atsma het SNIP 3-besluit (projectbesluit) 
genomen en bijgevoegde brief gestuurd. Hierin wordt gemeld, dat wordt inge
stemd met het voorgestelde ontwerp en de realisatie van een in fase 1 beperkt in 
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te zetten bypass die, samen met de verkorte zomerbedverlaging Beneden-IJssel, 41 cm water
standdaling kan realiseren. Hiermee wordt voldaan aan de korte termijn waterveiligheidsnormen 
van het Rijk. 

De regio, en de Flevolandse partners in het bijzonder, hebben zich ingezet om nu alvast besluit
vorming over fase 2 te realiseren. Daarmee zouden we duidelijkheid hebben over de borging van de 
waterveiligheid voor de langere termijn. Gebleken is dat het Rijk het definitieve besluit over fase 
2 nu niet leek te kunnen nemen, vooruitlopend op besluitvorming rondom het Delta-programma. 

Als gezamenlijke partijen in de regio gaan we nu aan de slag met de voorbereiding van de uitvoe
ring. In de vervolgaanpak richten de activiteiten zich in hoofdzaak op het voorbereiden van Sa-
menwerkings- en Realisatieovereenkomsten, het voeren van de diverse wettelijke ruimtelijke 
ordenings- en vergunningsprocedures en het voorbereiden van de aanbesteding. 
Daarnaast worden vele conditionerende werkzaamheden voorbereid en uitgevoerd om de realisatie 
mogelijk te maken, zoals het verwerven van de benodigde gronden en vastgoed, het verleggen van 
kabels en leidingen, de voorbereiding en uitvoering van de benodigde natuurcompensatie en de 
vervolgonderzoeken bodem en archeologie. 

De planning was om in oktober 2012 de ontwerp-bestemmingsplannen, ontwerp-project-plannen 
Waterwet en ontwerp-besluiten hoofdvergunningen Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet 
ter inzage te leggen. Voor een aantal van deze plannen en vergunningen moeten aanvullend nog 
enkele onderzoeken en berekeningen plaatsvinden (zoals stikstof en luchtkwaliteit n.a.v. recente 
jurisprudentie). Dat leidt ertoe dat besluitvorming bij de bevoegde gezagen voor het ter inzage 
leggen van de ontwerp-plannen en -besluiten is uitgesteld tot december 2012. De stukken kunnen 
dan begin 2013 ter inzage worden gelegd. Deze beperkte opschorting heeft overigens geen invloed 
op de planning van de start van de uitvoering, die beoogd is in de zomer van 2014. 

Als vervolg op het SNIP 3-besluit zal het Rijk een besluit in procedure brengen, waarmee de bypass 
als maatregel wordt toegevoegd aan de Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier. 

Het vervolg 
Op korte termijn zal een Bestuurlijk Overleg plaats vinden, waarin onder andere gesproken zal 
worden over de verwachte aanbestedingsvoordelen, zodat mogelijk Fase 2 tegelijkertijd met Fase 1 
gerealiseerd kan worden. Dit zou een grote versnelling betekenen van het kunnen vergroten van de 
infrastructuur capaciteit op het tracé van het project N23 tussen Roggebot en Kampen. 

Ter inzage in de leeskamer 

Verdere informatie 
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Geachte heer Rietkerk, 

Met waardering heb ik kennis genomen van het projectontwerp voor de bypass bij 
Kampen. U heeft met veel inzet en met oog voor alle ontwikkelingen in het 
plangebied een goed resultaat bereikt. In overleg met bewoners en 
branchevertegenwoordigers, de Provincies Overijssel en Flevoland, de 
waterschappen Groot Salland, Veluwe en Zuiderzeeland, de gemeenten Kampen, 
Zwolle, Dronten, Hattem en Oldebroek heeft u conform de afspraak in de 
bestuursovereenkomst van 15 februari 2010 een ontwerp opgesteld dat bij een 
volledige aanleg 32 cm waterstanddaling realiseert en deel uitmaakt van de 
integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta Zuid. Zoals u bekend is, heb ik met mijn 
brief van 21 juni j . l . gekozen voor de aanleg van een 'beperkte' bypass ( l ' ' fase), 
e.e.a. overeenkomstig het regio-advies van 2 december 2011. Met genoegen 
informeer ik u dan ook dat ik instem met het voorgestelde ontwerp. 

Het ontwerp gaat uit van aanleg van een bypass in twee fasen. De 1^ fase haalt, 
zoals u aangeeft in uw brief van 31 mei j . l . , een waterstanddaling van 13 cm. 
Samen met de verkorte zomerbedveriaging realiseert het ontwerp 34 cm 
waterstanddaling van de taakstelling van 41 cm bij Zwolle. Het resterende tekort 
van 7 cm kan eventueel worden opgelost door het plaatsen van een extra 
spuikoker in de Roggebotsluis. U geeft aan dat de realisatie van de maatregelen in 
2014 kan starten en in 2017 gereed kan zijn. 

Op basis van uw raming en de toetsing door de programmadirectie Ruimte voor de 
Rivier reserveer ik € 105 min. voor de uitvoering van de beperkte bypass bij 
Kampen. De bijdragen door Rijk en regio (€ 94 min.) worden definitief vastgesteld 
bij de gunning van het project. 

Bij de aanleg van de beperkte bypass wordt geanticipeerd op een verder 
toenemende rivierafvoer. Dat betekent dat de geul, dijken en het in- en 
uitlaatwerk worden ontworpen zodanig dat een uitbreiding van de bypass na 2020 
tot de mogelijkheden behoort. Omdat de bypass nog niet voor de maximaal 
mogelijke afvoercapaciteit wordt aangelegd, is een aantal tijdelijke voorzieningen 
in de dam ten zuiden van het Eiland Reeve (sluizen) en in de Roggebotsluis 
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(erosiemaatregelen) nodig. De dam en sluizen zorgen voor een afscheiding van 
het IJsselmeer en het Drontermeer in het geval water van de IJssel via de bypass 
moet worden afgevoerd. 

U heeft samen met de programmadirectie Ruimte voor de Rivier de mogelijkheden 
tot versnelling en het omgaan met mogelijke uitvoeringsrisico's voor de planning 
goed uitgewerkt. Het is van groot belang dat u maximaal inzet op de beheersing 
van deze risico's rondom de planning, rekening houdende met de verkorte 
zomerbedverlaging. Met betrekking tot mogelijke financiële mee- en tegenvallers 
en garantstelling voor de bijdrage door de regio is afgesproken dat deze naar rato 
van de financiële bijdragen van de afzonderiijke partijen worden verrekend. 
Afspraken over de samenwerking en de realisatie worden vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst (SOK) en reallsatieovereenkomst (ROK) die dit 
najaar met u worden getekend. 

Voor de integrale gebiedsontwikkeling moet het bestemmingsplan Reeve door 
gemeente Kampen nog worden vastgesteld. Onderdeel van het bestemmingsplan 
is de beperkte bypass (1* fase). Ik ga er van uit dat u in de afstemming met de 
gemeente Kampen over de inhoud en vormgeving van het bestemmingsplan 
aangeeft rekening te willen houden met de mogelijkheid tot een afzonderiijke 
oordeelsvorming door de Raad van State over de bypass en de overige delen van 
het bestemmingsplan in het geval van een beroepsprocedure. 

De Programmadirectie Ruimte voor de Rivier stelt een 'veeglijst' samen met 
verbeterpunten die tijdens het toetsproces van de planstudies naar voren zijn 
gekomen. De lijst wordt zo spoedig mogelijk aan u toegezonden. Ik verzoek u op 
de verbeterpunten actie te ondernemen. 

Ten slotte wil ik u complimenteren met de constructieve samenwerking tussen u 
en alle betrokken partijen; ik reken op voortzetting van deze goede samenwerking 
in de komende periode. 

Hoogachtend, 

DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 

Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu 
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