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Geachte heer Wolters van der Weij,
In reactie op uw brief van d.d. 25 september 2015 betreffende het verzoek om
aanvullende gegevens t.a.v. VER-00162 (omgevingsvergunning realiseren tijdelijke
voorzieningen en werkzaamheden in het projectgebied “IJsseldelta –Zuid” (Bypass) in
Kampen) onderstaand onze reactie.
U verzoekt ons om de volgende gegevens aan te leveren, te weten:
Algemeen:
- overzicht van alle kadastrale percelen waarop de aanvraag betrekking heeft en de
eigendomssituatie.
Algemeen
Binnen onze projectgrens zijn de diverse percelen eigendom van de Provincie Overijssel
en, zoals waarschijnlijk bij u bekend, is een deel in eigendom van de gemeente Kampen.
Een aantal percelen zijn tijdelijk, tot en met 30 november 2015, in bruikleen. T.a.v. het
perceel van de Groot (ISM F92) zijn wij momenteel bezig met een
onteigeningsprocedure.
In de bijlage treft u een overzicht van alle percelen en de bijbehorende kadastrale
gegevens (bijlage 1).
Werkgebied:
1. Verharde bouwweg zuidelijke Reevediepdijk
- de specifieke locatie/tracé van de tijdelijke bouwweg duidelijk aangeven op tekening;
- dwarsprofiel van de aan te leggen bouwweg;
- toe te passen materialen.

Werkgebied punt 1
Bovenstaande impliceert dat het gaat om een verharde bouwweg. Ten behoeve van de
zuidelijke Reevediepdijk komt geen verharde bouwweg, maar worden rijplaten
gesitueerd. Het exacte tracé van de platenbaan ligt niet vast en kan gedurende de
werkzaamheden (dagelijks) wijzigen. Dat maakt de overige gevraagde gegevens onder
dit punt “niet van toepassing”.
Bouwterrein/bouwkeet:
1. tijdelijke lokale bouwterreinen
- de bouwterreinen wordt voorzien van (half)verharding. Graag aangeven wat voor soort
(half)verharding wordt toegepast en op welke wijze. Bijvoorbeeld hoeveelheid grond dat
wordt afgegraven en/of opgehoogd.
Bouwterrein/bouwkeet punt 1
Het maaiveld wordt vlak gemaakt en voorzien van worteldoek, vervolgens wordt hierop
gerecycled puin (0-40 mm.) aangebracht middels een shovel en een trilblok.
Overige:
1. aanleg tijdelijke (omlegging) Slaper
- dwarsprofiel van de aan te leggen bouwweg;
- duidelijke weergave van het tracé en de nieuwe aansluiting op de bestaande Slaper
(oostelijke ligging);
- toe te passen materialen;
- omschrijving van het doel en de noodzaak van de aan te leggen tijdelijke Slaper.
2. aanleg tijdelijke watergang
- dwarsprofiel van de aan te leggen watergang (watergang gelegen parallel aan de
tijdelijke Slaper);
- omschrijving van het doel en de noodzaak van de aan te leggen watergang.
Overig: punt 1 en punt 2
Aanleg tijdelijke (omlegging) Slaper (punt 1) en aanleg tijdelijke watergang (punt 2)
worden beiden van de kaart verwijderd. Ondanks dat men hier te maken heeft met
tijdelijke werkzaamheden betreft het beide definitieve objecten. Wij verzoeken u hierbij
deze gegevens, in tegenstelling tot onze eerdere aanvraag, niet mee te nemen in de
beoordeling. Voor de realisatie ervan worden, indien benodigd, separate vergunningen
aangevraagd.
3. verbreden bestaande verharde bouwweg tot 17 meter
- dwarsprofiel van de te verbreden bouwweg.
Overig: punt 3
In de bijlage treft u het dwarsprofiel van de te verbreden bouwweg (bijlage 2). Tevens
is een nieuwe overzichtstekening bijgevoegd, die de eerder ingediende
overzichtstekening vervangt (bijlage 3).
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd voor een spoedige
afhandeling van de aanvraag. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen via
telefoonnummer: +31(0)6 12089488 of per mail: jhassing@isaladelta.nl.
Met vriendelijke groet,

J. Hassing
Vergunningencoördinator

