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1. IN LEIDING 

De gemeente Kampen heeft het voornemen om een nieuwe industriehaven 
met omliggend industrieterrein te ontwikkelen aan de IJssel ten noorden van 
de bestaande Haatlandhaven. Het plangebied beslaat een bruto oppervlak van 
60-65 ha. Het merendeel van het industrieterrein zal direct over water bereik
baar zijn en kan dan ook worden aangeduid als 'nat' terrein. Slechts een klein 
deel, aan de randen, zal als 'droog' terrein worden ingericht. Men wil vesti
gingsmogelijkheden bieden aan bedrijven uit milieucategorieen 2, 3, 4 en 5. 
Ten behoeve van het besluit over de wijziging van het bestemmingsplan is een 
milieueffectrapportage uitgevoerd, omdat het de aanleg van een haven betreft 
die bevaarbaar is voor schepen met een laadvermogen van meer dan 1.350 
ton (aangepast besluit m.e.r. 1994, categorie C4) en omdat de rivierdijk ten 
behoeve van de aanleg van de haven deels omgelegd moet worden (categorie 
D12.2). 

Bij brief van 20 juni 20031 heeft de gemeente Kampen de Commissie voor de 
milieueffectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te 
brengen over het opgestelde milieueffectrapport (MER). Het MER is op 25 juni 
2003 ter inzage ge1egd2 . 

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r.3 
De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd. 

De Commissie heeft kennis genomen van de inspraakreacties4, die zij van het 
bevoegd gezag he eft ontvangen. In dit advies verwijst de Commissie naar een 
reactie wanneer deze naar haar oordeel: 
• informatie bevat over een essentiele tekortkoming in het MER, waarvoor 

de Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen alvorens 
de besluitvorming doorgang kan vinden; 

• informatie bevat over de inhoud van het MER die van belang is voor de 
besluitvorming en waarover zij een aanbeveling doet in het advies; 

• belangrijke onjuistheden bevat die ter voorkoming van misverstanden 
weerlegd dienen te worden. 

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen van het MER5, zoals vastgesteld op 26 november 1998; 
• op eventuele onjuistheden6 ; 

• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7. 

Tijdens de toetsing inventariseert de Commissie eerst of er tekortkomingen 
zijn in het voldoen aan de wettelijke vereisten en de richtlijnen en gaat zij na 
welke onderdelen van het MER in aanmerking komen voor een positieve ver
melding. Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomin-

Zie bijlage 1 en la. 
Zie bijlage 2 en 2a. 
Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 
Zie bijlage 4 voor een lijst hiervan. 
Wm, artikel 7.23, lid 2. 
Wm, artikel 7.23, lid 2. 
Wm, artike17.10 
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Zie bijlage lb. 

gen. Daarbij staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is 
om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over het 
bestemmingsplan. 
Is dat naar haar mening niet het geval dan betreft het een essentiele tekorl
koming. De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige tekort
komingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kunnen 
worden verwerkt tot duidelijke aanbevelingen voor het bevoegde gezag. Deze 
werkwijze impliceert dat de Commissie zich in het advies tot hoofdzaken be
perkt en niet ingaat op onjuistheden of onvolkomenheden van ondergeschikt 
belang. 

Bij de toetsing van het MER heeft de Commissie een aantal tekortkomingen 
geconstateerd. Zij heeft deze tekortkomingen op 7 juli 2003 verwoord in een 
informeel memo. 
In reactie hierop heeft de initiatiefnemer een notitie opgesteld (d.d. 31 juli 
2003) waarin wordt ingegaan op de kanttekeningen van de Commissie bij h e t 
MER. Hierover heeft op 6 augustus 2003 een deskundigenoverleg plaatsgehad 
tussen de gemeente Kampen en de Commissie. Tijdens dit overleg heeft de 
initiatiefnemer een aantal vragen mondeling toegelicht. Conclusie van dit 
overleg is geweest, dat voor een essentiele terkortkoming nog een aanvulling 
op het MER noodzakelijk was. Daarom is afgesproken dat het toetsingsadvies 
enkele maanden opgeschort zou worden om de initiatiefnemer in de gelegen
heid te stellen om uiterlijk 1 oktober 2003 een aanvulling op het MER ter 
toetsing aan te bieden8 . 

Op 30 september 2003 heeft de Commissie de aanvulling op het MER ontvan
gen in de vorm van het rapport "Ecohydrologische systeemanalyse MER Zui
derzeehaven" . 

Dit toetsingsadvies bevat het oordeel van de Commissie over het MER inclu
sief de aanvullende informatie. De aanvulling bestaat enerzijds uit de aanvul
lende informatie in de notitie d.d. 31 juli 2003 en anderzijds uit de ecohydro
logische systeemanalyse d.d. 30 september 2003. De aanvullende informatie 
heeft nog niet ter inzage gelegen. De Commissie adviseert om beide aanvullin
gen op het MER alsnog ter inzage te leggen, zodat eventuele reacties hierop 
meegenomen kunnen worden in de besluitvorming met betrekking tot de 
vaststelling van het bestemmingsplan. 
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2. 

2.1 

2.2 

OORDEEL OVER BET MER 

Algemeen 

De Commissie is van oordeel dat de essentiiHe informatie in het MER in
clusief de aanvulling aanwezig is om het milieu belang een volwaardige 
plaats te geven bij het besluit over de Zuiderzeehaven. 

Het MER is een redelijk goed leesbaar document. Het feit dat de bijlage met 
de beschrijving van de slibopvangput en grond- en afvalverwerkingsactivitei
ten niet in het MER is opgenomen, maakt dat het geheel aan overzichtelijk
heid inboet. De voorgenomen activiteiten en de verkeersontsluitingsmogelijk
heden zijn voldoende in kaart gebracht. 

Ten aanzien van de milieugevolgen van het voornemen is de Commissie van 
mening dat het oorspronkelijke MER onvoldoende informatie over de hydrolo
gische en ecohydrologische aspecten van het voornemen bevat. Deze informa
tie is echter in een aanvullend rapport 'Ecohydrologische systeemanalyses 
MER-Zuiderzeehaven' (ontvangen 30 september 2003) weI beschikbaar geko
men. 

Tevens heeft de Commissie tijdens de toetsing van het oorspronkelijke MER 
een aantal vragen gesteld over de in het MER gepresenteerde cumulatieve ge
luidsbelasting van gevoelige gebieden en de grondbalans en grondverwerking. 
In een memo van de gemeente (d.d. 31 juli 2003) zijn hier bevredigende ant
woorden op gegeven. 

Het besluit richt zich op de aanleg van een haven met een diepte van in eerste 
instantie 4,30 meter en later 5 meter. Omdat de vaargeulverdieping van de 
IJsse1 reeds deel uitmaakt van de autonome ontwikkelingen, is de Commissie 
van mening dat de effecten van de vaargeulverdieping niet bij het huidige be
sluit over de Zuiderzeehaven meegewogen hoeven worden9 . 

In de volgende paragraaf licht de Commissie haar oordeel nader toe. Vervol
gens presenteert zij in hoofdstuk 3 een aantal overige opmerkingen bij het 
MER die niet een essentie1e tekortkoming betreffen, maar die aanleiding geven 
tot het doen van een aanbeveling voor de verdere besluitvorming. 

Toe1ichting op het oordee1 

MER 
In het MER is onvoldoende aandacht be steed aan de beschrijving van de hy
drologische en ecohydrologische situatie in het studiegebied. De conclusie in 
het MER dat er geen relevante nadelige ecohydrologische effecten zullen op
treden, wordt niet onderbouwd met concrete gegevens en berekeningen. Dit 
geldt voor de effecten van zowel de aanleg van de haven en de verlegging van 
de rivierdijk als voor de effecten van de extra activiteiten, zoals de aanleg van 
de diepe slibvangput. Ook komen in het MER geen mitigerende maatregelen 

Dit in tegenstelling tot inspraakreactie 3 (zie bijiage 4) waarin men van mening is dat de effecten van de uitdie
ping van de vaargeul weI in het MER beschreven hadden moeten worden. 
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aan de orde am eventuele (eco)hydrologische effecten van het voornemen te
gen te gaan. 
Met name in het gebied waar alternatief L gepland is, is volgens de Commissie 
waarschijnlijk sprake van voormalige zandige, dus beter doorlaatbare geul
structuren in de bodem. De effecten van doorsnijding van deze structuren 
door de aanleg van de haven zijn niet beschreven. Dit is met name van be lang 
aangezien het voorkeursalternatief gebaseerd wordt op alternatief L. Voor de 
onderbouwing van de consequenties van deze keuze is het van belang am de 
onderscheidende ecohydrologische effecten van alternatief Len T duidelijk te 
presentcren in het MER en het besluit. 

MER inclusief aanvulling 
In de aanvulling op het MER van 30 september 2003 worden de tekortkomin
gen in het MER op een goede wijze aangevuld. Hiermee is de conclusie in het 
MER dat er geen significante nadelige ecohydrologische effecten van het voor
nemen te verwachten zijn , voldoende onderbouwd. 
De notitie van 31 juli 2003 biedt voldoende inzicht in de wijze van dijkaanleg 
en de effecten hiervan voor de ecohydrologie, het landschap en de veiligheid. 
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3. 

3.1 

3.2 

3.3 

AANBEVELINGEN VOOR DE VERDERE BESLUITVORMING 

In dit hoofdstuk doet de Commissie een aantal aanbevelingen die naar haar 
mening van belang zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming. Deze opmer
kingen hebben geen betrekking op essentiele tekortkomingen. 

Compensatie 

De Commissie stelt vast dat de compensatie van door de ingreep aangetaste 
natuurwaarden nog niet in voldoende detail geregeld is lO . In het MER wordt 
geconstateerd dat compensatie noodzakelijk is met een indicatie van de ge
biedsomvang, zonder dat duidelijk wordt of er realistische mogelijkheden zijn 
voor compensatie. 

• De Commissie beveelt aan om de compensatie van de effecten in en om de uiter
waard te concretiseren en zeker te stellen in een compensatieplan. Ook is het zinvol 
om de realisatie en effectiviteit van de compensatiemaatregelen in het kader van het 
evaluatieprogramma te evalueren. 

Uitgiftetempo 

In aanvulling op de behoefterarning in het MER heeft de gemeente mondeling 
toegelicht dat het plan economisch haalbaar is. De Commissie constateert dat 
insprekers nut en noodzaak en economische uitvoerbaarheid van het plan 
betwijfelen 11. 

• Gezien de zorg van insprekers beveelt de Commissie aan in het evaluatiepro
gramma aandacht te bested en aan de snelheid van invulling van het bedrijventerrein 
en de realiteitswaarde van de behoefteraming. 

Luchtkwaliteit 

De in het MER gepresenteerde luchtkwaliteitgegevens zijn onvolledig en niet 
representatief voor de luchtkwaliteit in het studiegebied. In het MER wordt 
aangegeven dat voldaan zal worden aan de Nederlandse emissierichtlijnen 
(NeR) bij het opstellen van de vergunningvoorschriften. De Commissie merkt 
op dat dit nog niet garandeert dat de luchtkwaliteit onder de norm van het 
Besluit luchtkwaliteit zal blijven. De toekomstige luchtkwaliteit zal uiteraard 
samenhangen met het specifieke type bedrijvigheid dat zich zal vestigen op 
het bedrijventerrein en kan op dit moment dus moeilijk bepaald worden. 

• De Commissie beveelt aan om dit als aandachtspunt mee te nemen bij de ver
gunningverlening. In het kader van de toetsing aan het Besluit luchtkwaliteit en de 
evaluatie van de milieueffecten van de aanleg van de haven, is het zinvol om een 
goede nulmeting van de bestaande luchtkwaliteit uit te voeren en in het evaluatiepro
gramma het effect van de nieuwe bedrijvigheid op de luchtkwaliteit te evalueren. 

10 Ook relevant zijn in dit verband inspraakreactie 2 en 3 waarin wordt gewezen op het belang om natuurcom
pensatie te voltooien alvorens bestaande waarden worden aangetast (bijlage 4). 

11 Zie met name inspraakreacties 2 en 3 (bijlage 4). 
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BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport 
Aanleg Zuiderzeehaven Kampen 

en de aanvulling daarop 

(bijlagen 1 tj m 4) 





BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 12 juni 2003 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

KAMPEN 

nummor 

dOS5iar 

k'J~1 a n aar : 

Commissie voor de 

milleu-on9clraoconaG9 

Uw bl'lefillenmerk 
959 

Onderwerp 
MER Zuiderzeehaven Kampen 

Geachte leden van de com.nrlssie, 

Ruimte en Economie 
Bezoekadres: Burg. Berghulspleln 1 

poatbua 5009 
8260 GA Kampen 
tel: 038 3392999 
fax: 038 3392655 

E-mail: Info@kampen.nl 
www.kampen.nl 

Commlssle voar de milleueffectrappartage 
PoStbU8 2345 
3500 GH UTRECHT 

Behandeld door 
N. Butterman 

Doorldesnummer 
3392819 

Bljlage(n) 
24 

DalWn 

1:1 )uNI 2003 

De gemeenteraad van Kampen heeft op 24 april 2003 het door het college van burgemeester en 
wethouders opgestelde MER Zuiderzeehaven Kampen (voorheen Tweede industriehaven Kampen) 
ontvangen en in zijn vergadering van 28 mei 2003 aanvaard. 

Overeenkomstig artikel 7.20 van de Wet milieubeheer doen wij u namens de gemeenteraad hierbij 
in achtvoud toekomen: 

MER Zuiderzeehaven Kampen en aanvulling MER Zuiderzeehaven Kampen 
raadsbesluit d.d. 28 mei 2003 tot aanvaarding van het MER Zuiderzeehaven 

Het MER Zuiderzeehavcn zBllcgelijk met bel ontwcq>-bcsluil, zijnde bel ontwerp-bestem
mingsplan Zuidcneehavco, waarvoor bet is opgcsleld mol ingang van 18 juDi 2003 IOlllo met 
15 Juli 2003 lef inzage worden gelegd. Van de bckendmaking op 17 juDi 2003 van dC7-c 
Icrinzagelcggiug zullen \Vij u t.z.l_ ccn bcwijscxcmplaaf toczenden. 

Er zal overeenkomstig artikel 7.24 van de Wet milieubeheer oak een openbare hoorzitting 
worden georganiseerd. Zodra bekend is, wanneer deze zal plaatsvinden binnen de termijn van 
terinzagelcgging, zullen \Vij u hierover informeren. 

Bank: BNG Den Haag rekenlngnummer 285004409 
Poslbank rekenlngnummer 851771 



".'. KAMPEN 

Wij steUcll u bij doze ovcrcenkomstig artikel 7.26 van de WOI milicubchccr in de gelegcnbcid 
advies uit te brengen uitcrUjl<: vijf woken na 15 juli 2003, zijode 20 augustus 2003. 

Mochl U Dilder infonnatie wenson, dan kunl U contRel opnemen met de beer N. nuttcrman. 

Bijlage 1 pagina -ii-
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BIJLAGE la 

Rectificatie brief van het bevoegd gezag d.d. 20 juni 2003 waarin de 
Commissie in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

~ 

... 

Cl~~EEN7'4' ~ Ruimte en Economle 

• .. 
--- ': Bezoekodl'es: Burg, Berghulspleln 1 

"r ·~ ·....:... f 

postbus 5009 
8260 GA Kampen 
tel: 038 3392999 
fax: 038 3392655 

KAMPEN ! E-mail: info@kampen.nl 
www.kampen.nl 

~ ~ 

Uw brlef/kenmerk 
959 

.~~ ( 

am;· "-'9~- _ - I 

kople naar : ' - ~~---, --....:.:::: - j 

Onskenmerk 

O~\OUc.\\L\ 

Commissie voor de milieueffectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Behandeld door 
N. Bu Uerman 

Bljlage(n) 
1 

Doorklesnummer Dalmn 
3392819 

~~~~~erzeehaven Kampen VEAZ. 2 0 JUN 2003 

Geachte leden van de commissie, 

Bij brief d,d, 11 juni 2003, kenrnerk 03/4546, heef! u in achtvoud het MER Zuiderzeehaven 
Kampen ontvangen, 

Rcl MER ZuidcJ7.cehllvon zou aanv:mkelijk mel ingang van 18 juni 2003 lot co mel 1.5 juli 
2003 Icr inzage worden gclogd, tcgelijk mel het ontwerp-bc.~I\li l waarvoor bet is opgesteld, 
zijnde hel onlwerp-besternmingsplnn Zuider~haven. Wij zijn oehler genoodzaakt de publicaLic 
over to docn. De publicalie in ons huis-aan-huisblad De Brog j munclijk niel goC<! gogaan. 
Bijgaand trefl u derhalve een rectificatie aan van de publicatie, zoals die tbollS op 24 juni 2003 
zal worden gcpubliccerd. Doze word! overigcus ook in de Nederlandsc Slaal concan! 
gcpubucccrd. Op 9 jull2003 zal op vcrzock ceo boorzitting wordeD gcorganiscerd. 

De teunijo waarbinncD u uw ndvies dient nit Ie brcngen schuift bicrdoor nUlomn!iscb ook eon 
week op, Wij sl.ellcll u bij dew overecnkomstig actikcl7,26 van de WeI miUeubcheer In de 
geJegcoheid ndvies uil te brengen uiterlijk vijf wckeD na 22 juli 2003, zijndc 27 augustus 2003. 

Mocht u Dader informatie wensen, dan kunt u contact opnemen met de heer N. Butlerman. 

Bank: 8NG Den Haag rekeningnummer 285004409 
Postbank rekeningnummer 851771 





BIJLAGE Ib 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 29 september 2003 waarin de 
adviestermijn met twee maanden wordt verlengd om de initiatiefnemer 

in de gelegenheid te stellen om een aanvulling op het MER te maken 

KAMPEN 

Uw brleflkenmerk 
959 

Onderwerp 

OilS kenmerk 

Q)J(~J38 

MER Zuiderzeehaven Kampen 

Geachte mevrouw Rademaker, 

COmrili$sie vOQr de! -

mil'€U-~lie2~a';po'riai;; 
Ruimte en Economic 

Bezoekadres: Burg. Berghulspleln I 
postbus 5009 

8260 GA Kampen 
tel: 0383392999 
fax: 038 3392855 

E-mail: Info@kampen.nl 
www.kampen.nl 

Commissie voor de mllIeueffectrapportage 
t.a.v. mevr. B. Rademaker 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Behandeld door 
N. Butterman 

DoorkleslllllDmer 
3392819 

Blpage(lI) 
8 

Datum 

Op 6 augustus 2003 is uit het door ons als zeer constructief ervaren deskundigenoverleg met de 
commissie m.e.r. naar voren gekomcn, dat u een aanvullend ecohydrologisch onderzoek 
noodzakelijk vindt ten behoeve van het kunnen afgeven van een positief toetsingsadvies voor het 
MER Zuiderzeehaven. 

Afgesproken is, dat dit aanvullende ecobydrologische onderzoek uiterlijk op 1 oktober 2003 in 
achtvoud bij u moest zijn ingeleverd. Bij deze voldoen wij aan de gemaakte afspraak. 

Wij vertrouwen erop, dat met dit aanvullende onderzoek uw commissie een positief toetsingsadvies 
kan uitbrengen. Indien dit het geval is, kunnen wij in week 42 bet concept-toetsingsadvies 
tegemoet zien. Vervolgens zullen wij dit dan op 23 oktober 2003 om 10.00 uur met u bespreken in 
Utrecht. 

Wij nemen aan u hiermee op dit moment voldoende te hebben gei'nformeerd. 

haveo Kampen 

Bank: BNG Den Haag rekeningnummer 285004409 
Poslbank rekenlngnummer 851711 





BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het Milieueffectrapport 
in Staatscourant nr. 113 d.d. 17 juni 2003 

KAJIJIPEN I 

ODtwerp-besteIDDJiDgsplo. 
Zulderuebavcn en Milieu-
ell'ectrapport Zulderzeehavcn 

[J.urs.auteSler en v.'etb.oudcrs vnn de 
gomecnC. Krunpcn m •• k.c bekond, doc 
do S<m«ncclUJnptn voor hot kuD· 
ncn tCQUscrtnlVIlD de Zuidcr.teehavt:n 
to Ko'!lpcn cen oOlwesp-bescom· 
oUn8'plon en ... ' mUlw .. ffeetmpport 
Mbben opSr.stcld. ~ 
De ZIIIdem:.haveD 7,,1 worden geai
tueerd in het gebied dat ligt tu,sen de 
bestaande Haatlandhaven. de lJssel, 
Rijk:swo, SO en de hl-...de r.se """ 
Ucdrijvcnpnrk Rijltswcg SO. act 
Ilcdrijvcnlmcl. Zufderz.echllve. 
betrcn CleO un dicp va&.rWotor g.:.tc
gen industrieterrein van" .netto 48 ha. 
O."'I'C<C 43 IlL 201 uitgegcvcn wor
d.n "0 wotOlgcbondtu bedrij'"OI!, 
dnt \YO ~gen bedrijY';' die do MD· 
dan wel afvoer van goedcrcn per 
.. hlp "'&cl .... Onge"".rvlJrh •. l1g1 
nioe on. di~p vanrwotet. Om dlt 
bodril=tc:rrein tclrun.<lI . "tllli" ... 
10. zaI ocn hov<lI "sm'''' worden. In 
de 1 e fase zal de Zuideneehaven een 
diepgang kennen van 4,30 meter, De 
haven is dan bereikbaar voor coasters 
tot 4.000 ton , Het bedrijventecrein is 
geschikt voor bc:drijvigheid in de 
milieucategorie tot ell I"IJct vijf. 
De Zuiderzeehaven wordt een haven 
die geschikl is voor bet aan1eggen van 
schepen viiln m~e.rd:\1l13S0 tOD. 
waarbiJ (tin ded va.n dorivierdlJk:ul 
worden oJ1}g~kgd. Dil~ ~"\)"ee 
m:e., '-pllchtige 1t~d\iiii:liC" ·oIl b"i, 
van het Besluit Milieu-e1fectrappor
'Ille-en hitlVoor meet ccn Milieu 
cIT"'tr"ppon (MIlR) WOrden epgo
stold. 1>- protedurei •• rol' ""feht 
een goed beeld van de gcvolgen voor 
het milieu te krijgen we de voorgeno
men activiteit teweeg kan brengcn 
voordat het besluit wordt genomcn, 
dat de aanleg mogelijk maa, 

Tervblel_ggiDg 
Het 'Ontwerp-bestemming,plan 
Zuiderzeehaven' en het 'Milieu
e.ffoctrapport Zuiderzeehaventliggen 
met inljllQg VIIn 18jun1 2Q03 tot en 
mel 1$ juti 2003 COl·iODge bij de 
publiebb, Ii. in,de cent ... le hal van 
hoi 'tadhuil, ba.o<k~drc> 
Burgemeester Berghuisplein 1 te 

Kampen. DC3gcvraagd kan bet ODt
wClp-bestemingsplan en het MER 
worden ingezien buiten kantoorur-tn. 
Inlichtingen hieraver irunncn worden 
ingewonnen bij de afdeling ruimte en 
economic (telefoon 038-3392819). 

Zienswijzen ten aanzieo laD bel oot
"CTJ>" .... t.mml.~lo. 
Tljdens dell< pc!<lode van' terinzagelig
sios kan con teder .ebrillelijk zijn of 
haar, zienswijze o~trent het ontwerp
bestemmingsplan kenba'ar maken bij 
de gemeenteralld van de gemeente 
Kampen, Postbu, 5009, 8260 OA 
MMPBN, onder vermelding van 
'Zienswijzen ontwerp-bestemminS'J
plan Zuiderreehaven'. 

Opmerkingen ten aanzlen nn bet 
MER 
Een ieder heeft de geiegcnheid schrif
telijk opmerkingen te maken over de 
volledigheid en juistheid va,n het 
MER. Op verzoek worden persoonlij
ke gegevens niet bekend gemaakt. De 
opmer1cingen moeten uiterlijk 15 juli 
2003 toegezonden worden aan de 
gemeenteraad van ~e gemeentc 
Kampen, Po,tbus 5009, 8260 GA 
~ponJ: onder vcn:oc:lding VIlD 
'Opmukiugtll Mili<u .. lTeotrapport 
Zuiderzeehaven '. 

Hoorzitting 
Opmerkingen ten aanzien van hel 
MER en zienswijzen ten aanzien van 
het ontwerp-bestemmingspJan ktiD
nen voorts mondeling worden illge
bracht tijdens een openbare hoorzit
ting die op woensdag 2 juli 2003 om 
17.00 uur zal wordengehouden inhet 
stadhuis van Kampen, Burgemeester 
BerghuispJein 1 te Kampen. Deze 
hoorzitting zal alleen doorgang Yin
den indien zich uiterlijlc vrijdag 
27 juni am 16.00 uurpersonen telefo,: 
nisch hebben aangemeld die gebruil( 
wensen te maken van deze mogelijk
hcid. u: kunt hiervoor contact' opne
men met de afdeling mimte en ocono
mi_ (telefoon 038-3392819). 

Wat gebeurt er met uw reactie? 
Uw zienswijzen ten aa:nzien van het 
onr.verp--bestemmingsplan en uw 
opmerkingen ten aanzien van het 
MER zullen 'Y0rden betrokken bij de 
de totstandkoming van het door de 
gemeenteraad uiteindeJijk vast te stel
Jen betemmingsplan, Tevens worden 
de opmeJkingen ten aanzien van het 
MER doorgestuurd naar de 
Commissie voor de"Milieueffecl
rapportage en de wettelijke adviseurs. 
Voornoemde commissie beslaat uit 
onalhankelijke deskundigen en 
beoordeelt het milieuefJectrapport en 
zal de opmerkingen meewegen in bet 
door haar uit te brengen toetsingsad~ 
vies. 





BIJLAGE 2a 

Rectificatie kennisgeving van het Milieueffectrapport 
in Staatscourant nr. 118 d.d. 24 juni 2003 

KAMPEN 

Recti1lcalle 

Ontwerp-beslemmingsplan 
Zufder.zeehaven. en Milieu
effectrappon Z"iderzeehaven 
Burgemeester en wethoudcrs van de 
gem_te Kampen maakt bekend, dat 
de gemeente Kampen voor hct kun
nen realiseren van de Zuidcrzeehaven 
te Kampen een ontwerp-bestem· 
mingspllUl CD "cCD mili ..... lfOlllfllpport 
It.bben opgen cld . 
Do ZUidcr"".h.ven wordt lIositueerd 
in bet gebied dat ligt tussen de 
bestaande Haatlandhaven, de IJssel, 
Rijk,weg 50 en de tweede rase van 
Bedrijvenpark Rijksweg 50. Het 
Bedrijv~nterrein Zuiderzeehaven 
belreft cen aan diep vaalV/ater gele
gen indusuieterrein van netto 48 h~. 
Ongeveer 43 ba. wordt uitgegeven 
aan watergebonden bedrijven. dat wi! 
zeggen bcdrijven die de aan- dan we] 
afvoer van goederen per schip rege
len. QIlgeveer vijfha. ligt niet aan 
diep vaarwater. Om dit. bedrijVenter- . 
rein te kunnen ontwikkelen wordt een 
ha.yen gegraven. In de lc fase kent de 
Zuiderzeehav~n cen diepgang van 
4.30 meter. Dc baven is-dan bereik
baar voor coasters tot 4~OOO ton. Het 
bedrijventerrein is geschikt voo.r 
.bedrijvigbeid in de mili~ucategorie tot 
en me;t vijf. 
De Zuiderzeehaven wordt een haven 
dj~ geschikt is voor het aanleggen van 
schepen van meer dan 1350 t.on, 
waarbij een deel van de rivierdijk zal 
worden omgelegd. Dit zijn twee 
m.e.r.-plichtige activitciten op basis 
van het Be;luit Milieu
effectrapportage en hiervoor moet een 
Milieu effeetr.pport (MER) worden 
opgesteld. Deze procedure is erop 
g, richt eon goed beeld van de gevol
gen voor het milieu te krijgen die de 
v09rgenomen activiteit teweeg ~an 
brengen .voordat het bl?Sluit .wordt 
geDomen, dat de aanieg mogelijk 
mask. 

Ter .isie l.ggi~g 
Het 'Ontwerp-be,temmingsplan 
Zuidcrzeehaven' en het CMilieu
effectrapport Zuiderzeehaven' liggen 
met ingllng van 25 juni 2003 tot en 
m~t 22 juli 2003 ter ~ge bij de 
publiek,balie in de centrale hal van 
het stadhuis, bezoekadres 
Burgemeester Berghui'plein 1 te 
Kampen. Desgevraagd kan het ont
werp-Destemingsplan en het MER 
worden ingezien buiten kantooruren. 
Inlichtingen hierover kunnen worden 
ingewonnen bij de afdeling ruimte en 
economie (telefoon 038-3392819). 

ZienswiJzm ten aanz;en van. het onl
wtrp-bestemmingsplan 
Tijdens deze periode van terinzagelig
ging kan een ieder ,ehriftelijk ~ijn of 
baar zicnswijze omtrent het ontwerp
beste.mmingsp1an kenbaar maken bij 
de gemeenter:aad van de gemecn,te 
Kampen, Poslbu, 5009, 8260 GA 
Kampen, onder venneJding van 
'Zienswijzen ontwerp-bestemmings
plan Zuiderzeehavcn'. 

Opmerkfngm ten aanzien van het 
MER 
Een ieder been de gelegenheid scbrif
telijk opincr)qngen tc maken over de 
voUedigbeid en juistheid van het 
MER. Op verzoek worden persoo~j
ke gegevens niet bekend gemaakt. De 
opmerkingea moeten uiterlijk 22juli 
2003 toegezond~n worden aan de 
gemeenteraad van de gemeente 
Kampen, Po.tbw 5009, 8260 GA 
Kampen, onder vermelding van 
'Opmerkingen Milieu-etrectrapport 
Zuiderzeehaven'. 

Hoorzitting 
Opmerkiogen ten aanzien van het 
MER en zienswijzeJ1 ten aanzien van 
bet ontwerp-bei temmingsplan kun-

nen voarts mondellng worden inge~ 
bracJ:tl tijdens een opeobare hoorzit
ting die op woen,dag 9 juli 2003 om 
17.00 uur z.1 worden gcbouden in het 
stadhui!l van Kampen, Burg~e~ster 
frerghuisplein I te Kampen. Deze 
hoorzitting zal aUeen door·gang vin
den indien zieb uiterlijk vrijd.g 4 juli 
om 16.00 uur personcn telefoniscb 
bebben aangemeld die gebruik W<Il
sen te maken van deze mogelijkheid. 
U lrunt hiervoor contact opnemen 
met de afdeling ruim.tc en.economic 
(Tel. 038 33928.19). 

Wat gebeurt er met uw reactie 7 
Uw zienswijzen ten a.anzien van het 
onlWcrp-bc,temmingsp1. n CD UW 

opmetiringcn ten •• nzltn VIla bel 
MBR:r;uUoo worden. bcfrokjc<n bij de 
de tot,tandkoming van het door de 
gemeenteraad uiteindelijk vast te stel
len besteIIl.ri:lingsplan. Tevens worden 

) de opmerkingen ten aanzien van het 
MER doorgestuurd naar de 
Commissie veer de 
Milieuetreetr.pportage en de wcttelij
kc adviseurs. Voomoemde colIlJIlissic 
bestaat cit onafb.nkelij"ke deskundi
gen en beoordeelt het 
milieueifectrapport en zal de op~er· 
kingen meewegen in het door haar uil 
le brengen toetsingsadvies. 





BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Kampen 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad Kampen 

Besluit: wijziging bestemmingsplan 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: C4 

Activiteit: Gemeente Kampen he eft het voornemen een industriehaven met omliggend indu
strieterrein te ontwikkelen aan de IJssel. Het plangebied grenst aan het bestaande 
industrieterrein Haatlandhaven en beslaat een bruto-oppervlakte van 60-65 ha. Bet 
merendeel van het industrieterrein is direct over water bereikbaar en kan dan ook worden 
aangeduid als 'nat' terrein. Slechts een klein deel zal worden ingericht als droog' terrein. In 
totaal zal ongeveer 35 ha uitgeefbaar zijn. Men wil vestigingsmogelijkheden bieden aan 
bedrijven uit de milieucategorieen 3, 4 en 5. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 17 juni 1998 
richtlijnenadvies uitgebracht op: 20 augustus 1998 
richtlijnen vastgesteld op: 26 november 1998 
kennisgeving MER: 17 juni 2003 
rectificatie kennisgeving MER: 24 juni 2003 
aanvulling ontvangen: 30 september 2003 
toetsingsadvies uitgebracht: 23 oktober 2003 

Samenstelling van de werkgroep: 
drs. G.J. Baaijens 
dr.ir. G. Blom (voorzitter toetsingsfase) 
ir. W. van Duijvenbooden 
drs. R.J. Jonker 
drs. J.P.J. Nijssen 
mw.ir. H.Ch.M. Heyning (voorzitter richtlijnenfase) 

Secretaris van de werkgroep: drs. B.C. Rademaker. 

Bijiage 3, bIz. i 





BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

l. 20030709 Schoonderbeek en partners advies Ede 20030722 
BV, namens Beton Son BV 

2. 20030716 Natuur Milieu Overijssel Zwolle 20030723 

3. 20030716 IJ sseldelta Kampen Kampen 20030723 

4. 20030717 Ministerie van Verkeer en Water- Arnhem 20030723 
staat, Rijkswaterstaat Directie Oost 
Nederland 

20030709 verslag hoorzitting Kampen 20030723 




