ERRATUM REACTIENOTA
GEBIEDSONTWIKKELING IJSSELDELTA-ZUID
9 december 2013
Inleiding
De hierna weergegeven errata op de Reactienota gebiedsontwikkeling Ijsseldelta-Zuid betreffen
zowel zienswijzen als ambtshalve wijzigingen die betrekking hebben op:
het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeenteraad van Kampen
besluiten op grond van de Wet geluidhinder van Burgemeester en wethouders van de
gemeente Kampen.
Aangezien niet uitgesloten is dat er, van de zijde van overige overheden die bevoegd gezag zijn
voor de voorliggende besluiten, meer wijzigingen in de Reactienota komen, is ervoor gekozen eerst
na de behandeling door alle overheden de Reactienota aan te passen. Tot dan wordt volstaan met
een erratum, dat dus zo nodig nog aangevuld kan worden.
Wijzigingen Reactienota naar aanleiding van behandeling in de Commissie van 2 december 2013
006-09
Waar eerder stond bewoners aan de Noordwendigedijk is nu geschreven: “bewoners op en
aan de Noordwendigedijk.”
006-10
Waar eerder stond woningen aan de Noordwendigedijk is nu geschreven: “woningen op en
aan de Noordwendigedijk.”
Het getal van 64 grondwatermonitoringsmeetpunten is gewijzigd in 62.
Wijzigingen Reactienota ambtshalve
006-10, 018-06, 019-01, 021-05, 050-05 en 050-06
Het rapport Planstudie IJsseldelta-Zuid stap 1 en 2 dateert van oktober in plaats van april
2013.
Dit rapport is geen bijlage bij het bestemmingsplan Kampen, het kan worden geraadpleegd
op de website www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl
018-05
Het getal van 64 grondwatermonitoringsmeetpunten is gewijzgid in 62.
De zinnen “Pas eind 2018 wordt Reevediep verbonden met het Drontermeer. Daarna zal
het peil in Reevediep gelijk worden met het Drontermeerpeil.” worden vervangen door: “Na
het doorsteken van de oostelijk waterkering om het Reevediep aan te sluiten op het
Drontermeer zal het peil in Reevediep gelijk worden met het Drontermeerpeil.” De zin
daaropvolgend blijft staan.
024-03
In de zin “In het Woonplan Kampen 2012-2016 is sprake van een stagnerende
woningmarkt, waarbij nog steeds sprake is van een beschikbare plancapaciteit van 4.000
woningen.” Is het getal gewijzigd in 4.500.
031-11
De zin “De uitbreiding van de jachthaven geschiedt geheel binnen de begrenzing van de
huidige camping.” wordt vervangen door: “De uitbreiding van de ligplaatsen in het gebied
nabij de Roggebotsluis geschiedt gedeeltelijk binnen de begrenzing van de huidige camping
en gedeeltelijk in de directe omgeving daarvan.”
037-02
De volgende zin: “In zowel fase 1 als fase 2 is de kans dat de Bypass wordt ingezet
1/1.100 per jaar (dit is overigens iets anders dan eens in de 1.100 jaar).“ Dit wordt: “In
fase 1 is de kans dat de Bypass wordt ingezet 1/1.100 per jaar (dit is overigens iets anders
dan eens in de 1.100 jaar). Dat is statistiek. Inzet kan ook al op zeer korte termijn nodig
zijn. In fase 2 zal de Bypass eenmaal per 5 jaar worden ingezet bij hoge waterstanden op
de IJssel (bij een afvoer van >8.500 m3/sec bij Lobith).”

049-16
Achter Gevolg voor besluit(en): komt in plaats van “De verbeelding van het
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid Kampen is aangepast.” te staan: “Geen.”
Bijlage 1: Wijzigingen in de besluiten naar aanleiding van de zienswijzen
Besluit op grond van de Wet geluidhinder, gemeente Kampen
De navolgende woorden: “Geen wijzigingen.” Zijn vervangen door:
“Besluit op grond van de Wet geluidhinder van Burgemeester en wethouders van de
gemeente Kampen dat betrekking heeft op de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op
de nieuwe geluidgevoelige functies in het plandeel Reeve als onderdeel van het
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen.
Geen wijzigingen.
-

Besluit op grond van de Wet geluidhinder van Burgemeester en wethouders van de
gemeente Kampen dat betrekking heeft op de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op
de nieuwe geluidgevoelige functies in de overige locaties als onderdeel van het
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen.
Geen wijzigingen.”

Bijlage 1: Wijzigingen in de besluiten ambtshalve wijzigingen
Bestemmingsplan Gemeenteraad Kampen
Planregels
Artikel 25 Water en waterkering
Artikel 25.3.2.c. betreft de flexibiliteitregelsvan de dijken. In het ontwerp stond: “… van de
maten van de taludhellingen van de in lid a bedoelde dwarsprofielen mag worden afgeweken,
met dien verstande dat het talud minder steil mag worden maar flauwer dan 1:5.” Deze zin is
aangepast als volgt: “… het talud minder steil mag worden maar niet flauwer dan 1:5”.
De codes van het bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid en het exploitatieplan Dorp Reeve zijn
aangevuld.
-

Exploitatieplan Dorp Reeve
De IMRO-code is op de voorpagina en op pagina 2 van het exploitatieplan opgenomen.
Toelichting bestemmingsplan
a. Het addendum natuurproducten IJsseldelta-Zuid (bijlage 27 bij de toelichting) is op het
onderdeel huismus en steenuil aangepast. De locaties zijn globaal beschreven.
b. In de digitaal aangeleverde bijlage 5.2, “bijlagen bij waterkeringsplan”, zitten de
tekeningen m.b.t. keur en legger dubbel opgenomen. De oude versie is verwijderd.

Besluit op grond van de Wet geluidhinder, gemeente Kampen
“Geen wijzigingen.” Zijn vervangen door:
- “Besluit dat betrekking heeft op de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op de nieuwe
geluidgevoelige functies in het plandeel Reeve als onderdeel van het bestemmingsplan
IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen.
Het verkeers-/geluidrapport dat als basis voor deze besluiten dient is herzien.
- Besluit op grond van de Wet geluidhinder van Burgemeester en wethouders van de
gemeente Kampen dat betrekking heeft op de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting op
de nieuwe geluidgevoelige functies in de overige locaties als onderdeel van het
bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid van de gemeente Kampen.
Het verkeers-/geluidrapport dat als basis voor deze besluiten dient is herzien.”
****

