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Aan 
Provinciale Staten 
 

Onderwerp 
Coördinatieregeling project IJsseldelta Zuid  
 

 

1. Beslispunten 
1. op de besluitvorming in het kader van de uit te voeren werken voor het 

project IJsseldelta-Zuid - voor zover daarmee een onderdeel van het 
ruimtelijk beleid van de provincie Flevoland wordt gerealiseerd – de 
provinciale coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening van  
toepassing te verklaren; 

 
2. de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen provinciale coördinatie- 

regeling toe te passen voor onderstaande besluiten: 
a.waterwetvergunning(en) op grond van de Waterwet; 
b.projectplan(nen) op grond van de Waterwet; 
c. ontheffingen/vergunningen op grond van de APV; 
d. besluit(en) bestemming openbare weg; 
e. verkeersbesluit(en) op grond van de Wegenwet; 
f. in-/uitritvergunning(en) op grond van de Wegenwet: 
g. ontgrondingenvergunning(en) op grond van de Ontgrondingenwet; 
h. vergunning af te geven door Rijkswaterstaat ten behoeve van 
    aansluiting van nieuw dijken op het cunet van de A50 op grond van 
    de Wet beheer rijkswerken; 
i. ontheffing op basis van het mitigatie/compensatieplan op grond van  
    de Flora- en faunawet; 
j. vergunning op basis van de passende beoordeling op grond van de 
    Natuurbeschermingswet; 
k. beschikking(en)/meldingen op grond van de Wet bodembescherming; 
l.  beschikking(en)/meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit; 
m.omgevingsvergunning(en) op grond van de Wet algemene bepalingen 
    omgevingsrecht; 
n. overige toestemmingen of ambtshalve besluiten bij of krachtens de 
    relevante wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur, verordeningen 
    of Keur om uitvoering van de maatregelen mogelijk te maken; 
 

3. gedeputeerde staten te mandateren om de in deze coördinatieregeling 
opgenomen lijst met wet- en regelgeving aan te passen indien dit voor 
de uitvoering van het project noodzakelijk is. 

 
2. Inleiding 

 
Wat speelt er. 
Het project IJsseldelta-Zuid is in het najaar van 2004 gestart door de  
provincie Overijssel. De provincie Overijssel voert de regie over het project. 
Deze provincie werkt daarbij samen met partijen uit de regio. Een van deze 
partijen is de provincie Flevoland. In totaal zijn 11 overheden en 18 maat-
schappelijke organisaties betrokken bij het project. 
 
Het project is gelegen ten zuiden en westen van de gemeente Kampen. Met 
het project worden onder meer de volgende doelen nagestreefd: 
- verbeteren van  de waterveiligheid door aanleg van een bypass voor de 
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   IJssel; 
- inrichting van de bypass met ruim 300 hectare nieuwe natuur als een  
   ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden IJsseluiterwaarden  
   en Veluwerandmeren; 
- verbetering van de infrastructuur, waaronder de N23 en N50; 
- verbetering recreatieve (watersport)voorzieningen; 
 
Betrokkenheid Flevoland. 
Met de realisering van het project wordt ook bijgedragen aan het realiseren van het ruimtelijk 
beleid van de provincie Flevoland. 

         Daarbij gaat het in Flevoland om bijvoorbeeld werkzaamheden aan de  
      waterkering Drontemeer-Vossemeer, de dijk Drontermeer-Vossemeer,  
      extra keersluis Drontermeer-Vossemeer, waterkering Roggebot. 
 

3. Beoogd effect 
Efficiente besluitvorming bij realisering project IJsseldelta-Zuid. 
 
 

 
4. Argumenten 

 
1.1. efficiënter besluitvormingsproces. 
 
Door de coördinatieregeling toe te passen, wordt de besluitvorming op elkaar afgestemd. Hierdoor 
gaat de besluitvorming sneller. Het gaat daarbij alleen om procedurele afstemming. 
 
Bij de uitvoering van het project IJsseldelta Zuid moeten de volgende besluiten worden genomen: 
a.waterwetvergunning(en) op grond van de Waterwet; 
b.projectplan(nen) op grond van de Waterwet; 
c. ontheffingen/vergunningen op grond van de APV; 
d. besluit(en) bestemming openbare weg; 
e. verkeersbesluit(en) op grond van de Wegenwet; 
f. in-/uitritvergunning(en) op grond van de Wegenwet: 
g. ontgrondingenvergunning(en) op grond van de Ontgrondingenwet; 
h. vergunning af te geven door Rijkswaterstaat ten behoeve van aansluiting van nieuw dijken op het  
    cunet van de A50 op grond van de Wet beheer rijkswerken; 
i. ontheffing op basis van het mitigatie/compensatieplan op grond van de Flora- en faunawet; 
j. vergunning op basis van de passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet; 
k. beschikking(en)/meldingen op grond van de Wet bodembescherming; 
l.  beschikking(en)/meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit; 
m.omgevingsvergunning(en) op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
n. overige toestemmingen of ambtshalve besluiten bij of krachtens de relevante wetten, Algemene  
    Maatregelen van Bestuur, verordeningen of Keur om uitvoering van de maatregelen mogelijk te 
    maken. 
 
De voorgestelde coördinatieregeling houdt in dat: 
- van alle te nemen besluiten (vergunningen en ontheffingen) eerst een ontwerp wordt opgesteld; 
- de voorbereiding van deze besluiten gelijktijdig plaatsvindt; 
- kennisgevingen, toezendingen en andere onderdelen van de procedure worden samengevoegd; 
- de bekendmakingen gelijktijdig plaatsvinden; 
- de ontwerpbesluiten gelijktijdig en voor een periode van ten minste zes weken ter inzage worden 
   gelegd; 
- een ieder in de periode van zes weken zienswijzen kan inbrengen, waarbij de provincie  
  coördineert; 
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- de definitieve besluiten worden gebundeld binnen een door gedeputeerde staten in overeen- 
  stemming met het betrokken bestuursorgaan te bepalen termijn en gelijktijdig ter inzage 
  gelegd; 
- voor de mogelijkheid van beroep de gecoördineerde besluiten als één besluit worden aangemerkt 
  zodat in beroep gelijktijdige behandeling plaatsvindt bij de Raad van State. 
 
1.2. Wet ruimtelijke ordening maakt de coördinatie mogelijk. 
 
Artikel 3:33 van de Wet ruimtelijke ordening geeft aan provinciale staten de bevoegdheid om een 
coordinatieregeling vast te stellen.   
  
1.3  door coördinatie beschikken gedeputeerde staten over bijzondere bevoegdheden om de 
       procedures  te stroomlijnen. 
 
Door gebruik te maken van de coördinatieregeling van de Wet ruimtelijke ordening, krijgen gedepu-
teerde staten ook de beschikking over een aantal bijzondere bevoegdheden om de procedures te 
stroomlijnen, zoals: 
- de bevoegdheid om in voorkomende gevallen medewerking van de bevoegde gezagen bij 
   coördinatie te vorderen; 
- de bevoegdheid om een beslissing te nemen indien die niet of niet tijdig door het 
   bevoegde gezag wordt genomen; 
- de bevoegdheid om een door het bevoegde gezag genomen beslissing te wijzigen, indien 
  die naar het oordeel van gedeputeerde staten wijziging behoeft. 
De aard van de bevoegdheden brengt mee dat daarvan alleen in bijzondere gevallen en na overleg 
met het bevoegd gezag (burgemeester en wethouders/dijkgraaf en heemraden) gebruik zal worden 
gemaakt. 
 
2. bevordert de efficiency van het besluitvormingsproces. 
  
Door het mandateren van gedeputeerde staten worden zij bevoegd om namens provinciale staten de 

in deze coördinatieregeling opgenomen lijst met besluiten, waarop de coördinatie betrekking heeft 
aan te passen wanneer dit voor de uitvoering van het project noodzakelijk is. Het besluitvormings-
proces wordt vertraagd wanneer provinciale staten over de aanpassing van deze lijst moeten beslui-
ten. 
 

 
5. Kanttekeningen 
 
Coordinatie feitelijke werkzaamheden 
De provinciale Overijssel is belast met feitelijke werkzaamheden rond de coördinatie . 
Dit betekent onder meer dat Overijssel alle besluiten verzamelt en er voor zorgt dat deze tegelij-
kertijd ter inzage worden gelegd.  
 
Besluitvorming door Provinciale Staten moet voor 16 mei 2013 plaatsvinden. 
Omdat de planning bij de provincie Overijssel is om de eerste besluiten half/eind mei 2013 ter 
inzage te leggen, is het van belang dat provinciale staten de coördinatieregeling voor deze datum 
vaststellen. 
 
De bij argument 1.3  genoemde bijzondere bevoegdheden om het proces te stroomlijnen gelden 
niet voor besluiten die het Rijk moet nemen 
De medewerking aan de coördinatieregeling kan de provincie alleen van de gemeente en het water-
schap vorderen. Aan het Rijk kan alleen worden verzocht om medewerking te verlenen. Dit laatste 
betreft de door door Rijkswaterstaat af te geven vergunning op grond van de Wet beheer         
rijkswerken ten behoeve van aansluiting van nieuwe dijken op het cunet van de A50.      
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6. Vervolgproces 

      
 

7. Advies uit de Opinieronde 
      

 
8. Ontwerp-besluit 
 

Provinciale Staten van Flevoland, 
 

      gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 5 maart 2013, nummer 1458549. 
 
      overwegende dat de verwezenlijking van een onderdeel van het provinciaal ruimtelijk 
      beleid het wenselijk maakt de voorbereiding en bekendmaking van besluiten te 
      coördineren; 
 
      gelet op het bepaalde in artikel 3:33, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening; 
 
             BESLUITEN: 
 

1. de uit te voeren werken voor het project IJsseldelta-Zuid voor zover daarmee een onderdeel 
van het ruimtelijk beleid van de provincie Flevoland wordt verwezenlijkt, aan te wijzen als 
gevallen waarvoor coördinatie van benodigde besluitvorming wenselijk is; 
 

2. de in de Wet ruimtelijke ordening opgenomen provinciale coördinatie- 
regeling toe te passen voor onderstaande besluiten: 
a.waterwetvergunning(en) op grond van de Waterwet; 
b.projectplan(nen) op grond van de Waterwet; 
c. ontheffingen/vergunningen op grond van de APV; 
d. besluit(en) bestemming openbare weg; 
e. verkeersbesluit(en) op grond van de Wegenwet; 
f. in-/uitritvergunning(en) op grond van de Wegenwet: 
g. ontgrondingenvergunning(en) op grond van de Ontgrondingenwet; 
h. vergunning af te geven door Rijkswaterstaat ten behoeve van 
    aansluiting van nieuw dijken op het cunet van de A50 op grond van 
    de Wet beheer rijkswerken; 
i. ontheffing op basis van het mitigatie/compensatieplan op grond van  
    de Flora- en faunawet; 
j. vergunning op basis van de passende beoordeling op grond van de 
    Natuurbeschermingswet; 
k. beschikking(en)/meldingen op grond van de Wet bodembescherming; 
l.  beschikking(en)/meldingen op grond van het Besluit bodemkwaliteit; 
m.omgevingsvergunning(en) op grond van de Wet algemene bepalingen 
    omgevingsrecht; 
n. overige toestemmingen of ambtshalve besluiten bij of krachtens de 
    relevante wetten, Algemene Maatregelen van Bestuur, verordeningen 
    of Keur om uitvoering van de maatregelen mogelijk te maken; 
 

3. gedeputeerde staten te mandateren om de in deze coördinatieregeling  
opgenomen lijst met wet- en regelgeving aan te passen indien dit ter 
uitvoering van het project noodzakelijk is. 
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Aldus besloten in de openbare vergadering van Provinciale Staten van 10 april 2013. 
 
griffier,                               voorzitter, 
    
 
9. Bijlagen 
 
10. Ter lezing gelegde stukken 

      
 
 

   Gedeputeerde Staten van Flevoland, 
 

 secretaris, voorzitter, 


