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HERINRICHTING VLEDDERS EN LEIJERHOOILANDEN

Inleiding
In de vorige nieuwsbrief van april 2019
informeerden wij u onder meer over de voortgang
van dit project en het in procedure brengen van het
inrichtingsplan. Graag vertellen wij u in deze
nieuwsbrief de stand van zaken met betrekking tot
deze procedure.
Vertraging
Het is u vast niet ontgaan dat de regelgeving en
normering voor stikstofbelasting en PFAS ter
discussie staan en zijn aangescherpt. Met als
gevolg dat de procedures bij zowel het waterschap
als de Landinrichting Staphorst zijn vertraagd.
Ook de coronacrisis leidde tot vertraging in de
besluitvorming. Dit alles betekent dat de uit te
voeren maatregelen in de Vledders en
Leijerhooilanden door het waterschap later worden
uitgevoerd dan verwacht.

PFAS
PFAS zijn stoffen die onder andere in alledaagse
producten als verf, kleding en cosmetica worden
gebruikt. Voorheen konden we binnen bepaalde
gebieden met een vergelijkbare bodemkwaliteit
gronden zonder aanvullend onderzoek
verplaatsen. Sinds kort moeten we door
bodemonderzoek aantonen in hoeverre PFAS in
de grond zit. Afhankelijk van de aangetroffen
concentraties kunnen gronden al dan niet
worden verplaatst.
De afgelopen tijd is samen met het bevoegde
gezag, de Omgevingsdienst IJsselland,
onderzoek verricht naar wat PFAS betekent voor
het grondverzet in het project. Uit dit onderzoek
is duidelijkheid verkregen en zijn afspraken
gemaakt over de nieuwe werkwijze. Daarmee is
PFAS geen belemmering meer om tot uitvoering
over te gaan.
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Stikstof
In mei 2019 heeft de Raad van State bepaald dat
de activiteiten die extra stikstofuitstoot
veroorzaken, niet zonder meer een vergunning
krijgen. Deze uitspraak had ook gevolgen voor de
vergunningaanvraag van het project herinrichting
Vledders en Leijerhooilanden. Het gebruik van
graafmachines en tractoren in dit project leiden tot
tijdelijk extra stikstofuitstoot. Even stond alles stil.
Om de effecten op de dichtstbij gelegen
Natura2000 gebieden te kunnen doorrekenen,
was tot eind september 2019 het wachten op het
vernieuwde rekenmodel (AERIUS). Uit de
berekeningen met dit model volgde dat de
stikstofuitstoot uit dit project de natuurgebieden
niet extra belast.
Uitvoeringscommissie Landinrichting
Staphorst
In september 2019 heeft de Uitvoeringscommissie
de procedure Besluit Tijdelijk Gebruik (BTG)
stopgezet. De belangrijkste reden is de opgelopen
vertraging als gevolg van de stikstofproblematiek.
Met het intrekken van het BTG is ook besloten om
de kavelovergang te verzetten naar de
winterperiode 2020-2021.
Procedure
Inmiddels heeft het ontwerp-projectplan
Herinrichting Vledders en Leijerhooilanden bij het
waterschap ter inzage gelegen. Hierop is één
zienswijze binnengekomen.
Op 28 april is het inrichtingsplan met de reactie op
de zienswijze door het waterschapsbestuur
behandeld en vastgesteld. Het vastgestelde plan
ligt van 8 mei tot en met 18 juni 2020 digitaal ter
inzage en kan worden ingezien op de website van
het project: wdodelta.nl/landinrichtingijhorst of via
overheid.nl.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door de
provincie Overijssel in het kader van de realisatie NNNgebieden

Planning
In 2020 vragen we de benodigde vergunningen
aan en starten we de aanbestedingsprocedure.
In de periode mei t/m juni worden voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd zoals het graven van
proefsleuven, het digitaal inmeten van het terrein,
uitvoeren van grondboringen en inventarisatie
van de huidige situatie.
In januari 2021 kunnen de werkzaamheden van
start gaan. Wij houden u op de hoogte van de
voortgang van het project.

Meer informatie
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact
opnemen met Dinant Hommes,
omgevingsmanager bij het waterschap,
telefoon 06 3038 9089,
e-mail dinanthommes@wdodelta.nl
Of kijk op: www.wdodelta.nl/landinrichtingijhorst
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