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1. INLEIDING 

Het Waters chap Groot Salland heeft het voornemen om het middengedeelte van 
het dijkvak Kampen te verbeteren. Ter ondersteuning van de besluitvorming 
over het dijkverbeteringsplan ex artikel 7 van de Wet op de waterkering wordt 
milieueffectrapportage (m.e.r.) uitgevoerd. 

Per brief van 29 april 1998 (zie bijlage 1) stelde het college van Gedeputeerde 
Staten van Overijssel, als bevoegd gezag in deze m.e.r.-procedure, de Commissie 
voor de m.e.r. in de gelegenheid advies uit te brengen over het milieu-effectrap
port (MER). Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor 
de milieueffectrapportage, verder te noemen 'de Commissie'. 

Bij de toetsing heeft de Commissie de via het bevoegde gezag ontvangen in
spraakreacties en adviezen betrokken1

). Voor zover relevant in het kadervan het 
advies wordt er met voetnoten naar verwezen2

). 

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen voor het MER3

) , zoals vastgesteld in april 1995; 
• op eventuele onjuistheden4

); 

• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER5
). 

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 vermelding. 
Vervolgens beoordeelt de Commissie de ernst van de tekortkomingen. Daarbij 
staat de vraag centraal of de benodigde informatie aanwezig is om het milieube
lang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over het dijkverbeterings
plan. 
Is dat naar haar mening niet bet geval dan betreft bet een zogenaamde "essen
tiele tekortkoming". De Commissie zal dan adviseren tot een aanvulling. Overige 
tekortkomingen worden in het toetsingsadvies opgenomen, voor zover ze kun
nen 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. 

Bijlage 2 bevat de tekst van de openbare bekendmaking. De belangrijkste pro
jectgegevens zijn opgenomen in bijlage 3 van dit advies. 

1 Wm, artikel 7.26, lid 2. 

2 Voor een overzlcht van de reacties zie bijlage 4. 

3 Wm. artikel 7.23, lid 2. 

4 Wm. artikel 7.23. lid 2 

5 Wm. artikel 7 .10. 

- 1-



2. OORDEEL OVER HET MER 

De Cornmissie is van oordeel dat de essentiele infonnatie in het MER aanwe
zig is. 
Het verbeteren van een waterkering in een beschermd stadsgebied vergt een 
grote mate van zorgvuldigheid en aandacht voor kwaliteit en inpassing in de be
staande situatie. In een dergelijk geval is gedetailleerde informatie in het MER 
no dig om een oordeel te kunnen vormen over de effecten van de verbetering van 
de waterkering. In Kampen is daarbij op niveau van de stedelijke structuur de 
relatie tussen de stad en de rivier cruciaal, op het niveau van het IJsselfront de 
wijze van uitvoering van de voorgestelde maatregelen. 
De projectnota/MER en bijlagen Waterkering Kampen verschaffen voldoende in
zicht in de wijze waarop de waterkering wordt ingepast in de stad Kampen. De 
Commissie is van oordeel dat de detaillering en visualisering van de verschillen
de ontwerpen goed is uitgewerkt zowel wat betreft het kaartmateriaal alS de di
verse tekeningen. Betrokkenen kunnen zich op basis van het gepresenteerde 
een goed beeld vormen van de toekomstige veranderingen. 

De Commissie vindt dat met een helder selectieproces uiteindelijk twee altema
tieven zijn gekozen. Het stadsmuur alternatief en het kade alternatiefverschil
len, de kosten buiten beschouwing gelaten, wat betreft hun scores op de effec
ten niet veel. De beschrijving van de effecten is helder. De uiteindelijke vertaling 
ervan in scores zou explicieter kunnen waardoor de verschillen pregnanter naar 
voren komen. In de overzichtstabel van de effecten (pagina 17, 122) komt naar 
het oordeel van de Commissie minder goed tot uitdrukking dat het stadsmuur
altematief positiever op het aspect cultuurhistorie scoort door het gegarandeer
de onderhoud van vooral de stadsmuur, terwijl het kade-alternatief een derge
lijk positief effect niet heeft. 
Bij het onderdeel bodem en grondwater krijgt het kadealtematief een hogere 
score dan het stadsmuuraltematief. De beschrijving van deze parameter is dui
delijk in de projectnota/MER. maar komt in de tabel niet met die duidelijkheid 
terug. Het verwijderen van een relatief klein stuk verontreinigde grond van de 
totale omvang van de verontreinigde waterbodem van de IJssel bij het kade al
ternatief kan in de ogen van de Commissie niet in die mater als positief milieu
gevolg worden gehonoreerd. 

In de richtlijnen is aangedrongen op het uitwerken van een stedenbouwkundi
ge visie door de gemeente. De visie beschreven in hoofdstuk 4 heeft stu rend ge
werkt bij het opstellen en uitwerken van de alternatieven en de integrale ont
werpen van de verschillende locaties (Oorgatsluis. Stadbrugplein/Vispoort. Van 
Heutszplein en de Buitenhaven). 
Echter een verdere uitwerking van de visie naar de toekomst had een kans 
gecreeerd om voor sommige locaties een ontwerp te maken. om naast de afWe
ging waterkering op cultuurhistorie ook een afWeging van de waterkering op ste
denbouw te maken. Bij het Stadsbrugplein is dat wel gebeurd. bij de oplossing 
voor het Van Heutszplein niet. 

Vit de Projectnota/MER blijkt niet waarom is gekozen voor een uitwerking van 
het 'nul plus contrast alternatief en niet voor het 'nul plus camouflage. 
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Op pagina 44 van de Projectnota/MER wordt geme1d dat de uitwerking van de 
oplossingen in straten en stegen meer prominent is en dat de onderdelen van 
de kering ook onder de dagelijkse omstandigheden zichtbaar zijn. In hoofdstuk 
5 wordt het nul-pIus-contrast altematief omgedoopt tot het stadsmuuraltema
tief. Na bestudering van het Versterkingsplan waterkering Kampen-midden is 
het de Commissie duidelijk geworden dat in het uiteindelijke voorstel bij de uit
werking van het stadsmuuraltematief de positieve elementen uit beide nul-plus 
altematieven zijn verwerkt. 

De Projectnota/MER bevat geen dUidelijke motivering van de keuze voor de 
hoogte van de waterkering NAP +3,80 meter. Op de tekeningen van de steeg
oplossingen (bijlage D) wordt voor de klepkeringen een niveau van NAP + 4,3 
aangehouden. 
De Commissie heeft begrepen dat aan de totale waterkerende hoogte van NAP 
+ 3,80 meter de volgende overwegingen ten grondslag liggen. In de straten en 
stegen is het niet mogelijk een vaste kering (drempel) hoger dan NAP + 3,20 
meter te realiseren. Dit zou nadelige consequenties hebben voor het gebruik en 
de beleving van de woonomgeving en de cultuurhistorische waarden. Het reste
rende deel van de waterkerende hoogte moet altijd met een beweegbare kering 
moet worden aangevuld. 
Het maatgevende hoogwater is NAP + 3,20 meter. Dit betekent dat de waterke
ring in ieder geval hoger moet zijn dan dit niveau, omdat rekening moet worden 
gehouden met onzekerheden in de voorspelling van de waterstanden en met de 
waakhoogte. Deze hoogte is afgestemd op een mogelijke IJsselmeerspiegelrijzing 
van 0,10 meter, zoals ook in het ontwerp van de keersluis bij Ramspol is aange
houden. Daamaast is rekening gehouden met een waakhoogte van 0,50 meter, 
zoals gebruikelijk is bij het ontwerp van waterkeringen. De Commissie vermoedt 
dat voor Kampen vanwege de beperkte golfoverslag in de straten en stegen. een 
waakhoogte van 0,50 meter ruimschoots genoeg is. Hiermee is voldoende zeker
heid ingebouwd om eventuele aanpassingen van de waterkering in de nabije 
toekomst te voorkomen. Uit het MER en het dijkversterkingsplan blijkt dat de 
hiervoor noodzakelijke voorzieningen geen afbreuk doen aan de cultuurhistori
sche waarden van straten en stegen. 

-3-



3. AANBEVELINGEN VOOR DE BESLUITVORMING 

In dit hoofdstuk geeft de Commissie adviezen die naar haar mening van belang 
zijn voor de kwaliteit van de besluitvorming. maar geen betrekking hebben op 
tekortkomingen. 

De Commissie heeft waardering voor de wijze waarop de waterkering is gede
tailleerd en voor de keuze van het materiaal waarmee de waterkering wordt uit
gevoerd. De Commissie wil in dit hoofdstuk nog een aantal suggesties doen voor 
de verdere uitwerking van de waterkeringsontwerpen die naar haar oordeel nog 
meer recht doen aan de cultuurhistorische waarde van de stad. 

Mdekplaat 
De afdekplaat wordt voorgesteld in grijs beton. Grijs beton vervuilt snel en 
wordt groezelig. Dit komt het beschermde stadsgezicht niet ten goede. 
• De Commissie geeft in overweging om een andere oplossing te kiezen bijvoorbeeld 
of wei een hardstenen afdekplaat of we I een prefab antraciet-kleurige betonnen afdek
plaat. Deze plaat met de voorgestelde roestvrij stalen strip. kan glad worden afgewerkt 
met een lichte boiling van het bovenvlak. 

Metselwerk 
Het metselwerk wordt uitgevoerd met vele sparingen om de betonnen waterke
ring achter het metselwerk te laten zien. 
• De Commissie beveelt aan uit visueel architectonische motieven en vanwege de in
passing in het straatbeeld, om het metselwerk zonder deze sparingen te maken. 

Kleurgebruik 
De waterkering gaat uitgewerkt worden met de kleuren blauw-bruin of blauw 
rood. In Kampen draagt die kleur naar de mening van de Commissie niet bij 
aan inpassing. 
• De Commissie doet de suggestie om de materialen met hun natuurlijke kleur uit te 
voeren zoals hardsteen of metselwerk en hout. De stalen delen zouden slechts een 
coating moeten krijgen in de zogenaamde 'standkleuren': zeer donker blauw, -groen, -
bruin. De hekjes en de gepigmenteerde betondelen bijvoorbeeld in een antraciet kleur. 

Stadsbrugplein/Vismarkt 
De Commissie heeft grote waardering voor het ontwerp op deze lokatie. 
• Overeenkomstig de aandacht voor details beveelt de Commissie aan om bij de detail
lering van het metselwerk en het hekje nadere aandacht te besteden. Ook de uitwerking 
van de brugwachterhuisjes/kiosken kan met een eigentijdsontwerp een grotere bijdrage 
aan de kwaliteit van de omgeving geven mits voldoende aandacht is besteed aan de 
grote detailrijkdom. 
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BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies over het 
milieueffectrapport Waterkertng 

Kampen-midden 

(bijlagen 1 tIm 4) 



BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 29 april 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenbeid wordt gesteld om advies uit te brengen 

f"""""'=-=~-----------' 

Commissie \(oor de 

milieu-cffectrapportage 

ingekor~ne_.-_, :---,_1,-' ..... i ItJj,-'E'"-'--I --!"'-''''''-~ __ -1 

do:sier 

Commissie voor de milieu-e.!fect-r3pponage 
Postbus 2345 C"", " ') 
3500 GH UTRECHT 

Uwkenmerk Uwbrief Onskenmerk 

MWA981636 

Bi;lagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij 
2 425 1557 hr. J.A. Wegman 

Onderwerp 

ProjectnotalMERJ waterkering Kampen-Midden. 

Postadres 

Provincie Overijssel 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

Telefoon 038 425 25 25 

Telefax 038 425 26 50 

Datum 

21041998 

29. APR 1928 

Hi,e.rbl) zenden wi; u de ProjecmotlllMER voor de verbetering van de waterkering 
Kampen-Midden, Wij bebben h erWarersthap Groot Salland medegedeeld, dat de 
PrOjecmOlalMER voldoet aan de Richtlijnen en de wettelijke eisen. Ben afscbrift van ooze brief aan 
net wutersch<\p hebben wij bijgevoegd. 

Wij ver20eken U ons te adviseren over de ProjecmotaiMER. Wij hebben een exemplaar van deze 
nota bijgevoegd. De overige rapporten worden u separaat toegestuurd. 

Wij hebben van u begrepen, dat u de voorbereiding van uw advies niet eerder ter hand neemt dan 
nadat u de officiele bekendmaking van de inspraakprocedure heeft ontvangen. 
De vereiste kennisgevingen inzake de Projecmota lMER, het ontwerpversterkingsplan en de 
aanvragen Voor besluiten, die nodig ziJn voor de ui,tvoering van het versterkingsplan, worden zoals 
bedoeld in artikel 19 van de Wet op de wnterkering samen&ev~gd tot een kennisgeving. De 
bekendmaking zal geschieden in een SlUlraI bladc.n en de Nederlandse. Staatscourant. 
Wij zullen u deze bekendmaking aiZonderlijk doen toekomen. 

In verb and met de zo.mervakantie en de vervolgprocedure nemen wij nog nader contact met u op 
over de feilelijke afronding van ooze adviesaanvraag. Ben en ander is reeds telefonisch met u 
doorg~p[oken. 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, 

vQorzitter, 

griffier, 

Her provinciehuis l.I vanafher NS-st3rion bereikbaar 

met stadshus lijn '3 richting \VipstrikJOosterenk, halte provinciehuis 

Postbank 833220 

ING Bank 69 18 LO 893 

Bezoekadres 

Luuenhergstraat 2 

Zwolle 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de toetslngsprocedure in Staatscourant Dr. 90 d.d. 14 mei 1998 

I Terinzagelegging B. Vak.9 weglf'WUw UiUIIco<lo 
BOYCDvermeide projeanoralM..E.R" de ecr- -. - .ab~. hct oonwiiz.m 'fUI1 ho, ~ifot't-

BEKENDMAKlNG 

A V.,,,,,rlcing,plon Kompe1Hllidclen. 
1), hWuUwrmjn~ owr tk wr.t~'rcg CIG7I de 
W(JleTkning Iangr de lJua" /VJrn/)erl ~rt 
op basis wn rU WC't op de waurlwirlg. Due 
CUll sdlrijft wor diU aJk bii Iu, projla bell'Qk
ken owrhedln hun Nslw'twrming paralW 
laun wriopt'll. De bldDtling is elm Zel un 
fJiQlte wortgang vall dil ptrI«.S" bewrderen. 
Bij lilt wrfUTkingsplan rij" meerrkre (J'Wme
dell wnvk.lwf. Gukpuuude SUlun van 
OotnJru.I t.omWJkn UJ1 eo6rrJittnmtk roL 
Via ~.n wMndmaking wilJen Wli'll op de 
~a sullnt 017\1 luI WlCftUm.t .. "" WI1.Ll'''' 

Jtirr.t OQII' dt UJ'HtTlu.n·r!l '" ~ ~gt"heid 
h~uJl II infJp ,,, rrtJ&trtrf. 

Voor de versterking van de watcrkering 
lang~ de: IJsse:1 [e Kampen, gele:gen in de 
gemeenre Kampen, heeft het dagelijks be
,tuur van her Warerichap Groot Salland 
de projc::anotalmiJieu-elretvappon (MER) 
en hec ontwelp-versterkingsplan ingediend 
bij hec college van Gedeputecrde Staten 
vanOvcrijssel. 
Dit beueft her gedeelte vanafde Boven
haven tot en met de nleuwe Buitenhaven. 
De huidige waterkering l die vocr een deel 
worde gevonnd door de VO(:Itmall,e: slidl
muur, volcl«( nlu 111.1:1. hoo(dw,uc:tkc-rinr. 
seIet op de mnfS(:ycnde. hoolWllcrSW\~ 
den en de wenelijk vastge:stclde veilig
heidmomt . . 
Daarom moee de waccrkering worden aan-. 

dec ui"ebraclcce scannotide Projeanotal ""->gobl«l oh 30 Iuo/u gob/eJ._ 
MERj de ridulijnen voor h« Milieu- Los van de voorgaande procedures met 
efrcctnppoct van Gedeputeude Staten, bccrekking toe hee vtntcrldngspla.o. is oak 
hee onrwcrp-vcntC'ddng;p1an en genocmde bet volgende voomcmen voor het Buiteo· 
unvngen liggen van 14 mei 199B tot en havengebicd van belang. 
met 11 juni 1998 ter inuge in! De gemecntc Kampen bed\: het voorncmc:a. 
_ het kantoor van he[ Waterschap Groot om hee BuitenhaV(nBebied. Kcdedte 

Sa11and Dober van "Ibicnenweg 1 te IIsselkade vanafbet Van HcutSZpleln tot 
ZwoUe 'op wc:rkdagen van 9.00 tot Cl1 met de Buitcnkade, aansluitcod op hct 
12.30 ~ur en van 13.30 tot 16.30 uur; 30 bnlu gebied Noordwegc..a" un [ewi). 
het gcmeentehuis van Kampen, un aJs gebied walt een 30 lanIu regime 
Oudestraal133 te Kampenl op wak- gut gelden. 
dagen van 9.00 tot 12.30 uur en van Het plan en hec bcsJwe met bijbehorcnde 
13.30 tOt 16.00 uurj $tukkcn liggen Yoor cen icder geJijlaijdig 
he[ eemcc:utehuis van Ussdmuiden, met hee yecsccckin£$plan ter i.nz.age. 
Oosterholtseweg 1 te IIsstlmuiden, op Zienswijzcn met bcuekking tot dit onder· 

. werkdagen van S.30 tot 12.30 Ul.1rj deel dienen loan het CQUege van burgc-
- de bibliotheek van hee provinciehws mecsrer en wethouders van Kampen ee 

van Overijssc:, Lutcen~rgstn.at 2 te zijn gericht en moeten uitcclijk op 11 ;un1 
Zwolle, op werkdagen van 8.30 tOt 1998 worden ingedicnd bij Gedeputeerde 
17.00 uur; Staten van Overijssel, Postbus 10078. 
de openba.rc bibliotheek KampeD, 8000 GB ZwoUe. 
Ktnnedylaan 4 ec lUmpen, op maan- Aansluitend op de openbare zining wn 
dag van 10.00 tOt 12.00 uur, VUl 14.00 9 juni 1998 imake ondudeel A. Venter
COt 18.00 uuren van 19.00 tot 21.00 Uurj lcingsplan Kampen-midden (aanvang 
op dimdag tOt en met vrijda,van 14.00 19.00 uur), vindc de openbare zitring 
tOt 18.00 uuren van 19.00 to[21.00 Uutj plaats lnuke onderdeel B. 
op uterdag van ]0.00 tot 12.00 uur. Deze openbace zining woro[ gelcid door 

Inbezitncming onroerende mken 
De eigennen en rechrhebbcndtn die op 
grond van het hierboven genoemde plan 
zonodig te maken kwmen krijgen met on
verwijlde inbc:zimeming van onroercnde 
zaken, worden Wervan aCzonderlijk op de 
hoogte gebnlcht door het Waterschap . 
Groot Sail and. 

Informotie-avond 
Het Waterschap GroO[ SaUand organiseert 
een infonnatie-avond op 25 mei 1998. 
De avond begin[ om 20.00 uur en wordr 
gehouden in De Buitenwacht, Stations
plein 2 re Kampen. 

Schriff'clijke zienswijzen 
Dij diE projca njn meerdere ovuheden 

de gemeeme Kampen en vindt plaats op 
9 juni 1998 in het provinciehuis tc Zwolle, 
Luuenbergstraat 2. 

Voor mcer infonnatie over di[ voomemen 
kunt u contact opnemcn met de heer 
J. Sijtsma van de gemeeme Kampen, 
td. 038 3392775. 

betrokkcn. Durom is afgespcokc:n dat aile 
Tevens beeft: hee watcn:dup vagunning- rtactics naar Cell adrc:s worden vc:n::ondcn. 
unvragen ingediend bij de gcmcente U kunt tot en met 11 jW1i J 998 bij 
Kampen, de proviode Ove.rijsscl en Rijks- GCdC:PUlccrdc: S[alen van Ovcrijssel, 
waterstut, directie Don-Nederland. Ponbus 10078,8000 Gn Zwolle: schrifte-
HieroYeruemen de gemeentc, de province lijk reagcren op ('en ofmeer van de hi~r
ell RiJkswatenwH a.fzonderlijke besluiten. boven genoc:mde Slukken, onder vermel
Hee gaat om de volgende unvragen met ding van; Koimpen Midden . Wilt u bo~n
t\et 00"' op de- uicvoerinS van de vcncec-' dien hovcn aan de brief ungc:vcn op welk 
tln. ,vah·~Wlkdcc:rlnc: nuX u rugccrt? Ovc.rigc.ns un iedercUi 
"'A:/u..niaTUsd bJj de C:ctllC~Q{C Jf.atnpcn die ric:oswijzcn inbrc:ngt vc:rzoeken om 
.; o,r~·"r.ln utit'.d 19 W(( Rulmte- iijnJh.aar pcrsoonlijke gegevens niet bc-

, III" otd<oior. . - kend ee maken, 
j :t"""k_ m)se;llln; """ de beseem- ' 

'~plIMcn Voot.<k u..ledCJi ' . Mondelinge l1ensWijze/openbore ritting 
Bo~ven tOI en ""Cit de~Koom"" Behalvc schrifidijk kun[ U ook mondeling 
iiartapoOtt', Van Heuts;:plctn-,oi'CD· reagcren. Hiervoor wordt op dinsdag 9 juni 
mer de. rueuWc. 'Bulcuili.lvc.ri; • ~ . . 1998 in her provinciehuis Ie ZwoUc:, 

~ \:i~UnoInc YOOt divCIK bomeni LuaenbCJ"g$U'Ur 2 cen optJlbare ~ttm, 
) : boawvc:qunnin.g voor de. .wq'yu\ gc:orpniseerd. 

""dc:wll'cikainc: ... bmedc ",'tdaum.; Vcrtegcnwoordigers van. de provinde 
'hl:dco aao,wontnatn. . O~rijssd, het Warenchap ~root SaJland, 

4. ·moounlcnlC11.v«eu.o.n.lna: \"OOtdi~ de gem.eemc IUmpen en RiJlcswatcnwt 
J»indtnJ • - zijn &aJl~ om uw 'mIgen te beantwoor~ 

5. 'doop~ ten bchoevevan de d~: I?~ ~ning begint om 19.00 UW'. . 
• I.tn.ICe: 'QIl de. WAh~.1cc-rina; • 
6 . lol1nIlVUJUMln~ voor bc.t lozen van 

a!YalWAtcf op de rioJtrina; 
. 7...Y~1nc: Wct mUkubthec:r \'001' 

ht( In werilng ~bbtn VIIO cm.tijde
Iijk gronddcpoe (voontLlllig Schep
mantem:in)j 

B. aanlegvcrgunning ten behoeve van de 
rea1isering van de waterkerin~. 

Nngevraagd biJ Rijkswltersu.at: 
9. rivierc.nweNergunning voor bet uit

voucn van wccken in de IJsscJ; 
10. beschikking Wet bodembeschcnning 

(nade!' ondU'ZOelclsanering1pJan); 
11. vc.rgwming Wet Yeton,"iniging 

oppervla:ktew&teren voar me vcr
plaatscnJyerweeken 'IlUl vcrontttinig
de baggc:npeot In de rivier_ 

Nngevraagd bij de proYinde Overijssel: 
12. betchikking WCt bodembeschenning 

(nadee Ondt12Mkls.ancringsplan). 

CoO«Ilnolio<ommi .. Io'tOOf 
d1)1<wrbt",i"lllf'lann .. 
Dc COOntln!eiceo<nmhl\< YOO' dljkY< .. 
bc.lCdn.~bnncn in Ovm:1ud uJ op .. 
nW.ndaS t 5 ju.ni 1998 bcwdJJmccn over 
btl cnl.erklllFplln !<ampcn.midd(n. 
Oc>c ~n1wc'''''tpdcrin& wo<de ,chou, 
aen {n hc.1 riovinCM:hui~, Luncnbclpuut 

':2'ceZwOlIl, \2n.",,£ '19.$0 uur in Iwncr 
'4 va.it ~t bestuUnigedeelte. 

• ~ere infoimotie 
\Tool' nadcre informatie over bovenvamcld 
vecSrci'kingspJan kimt u rich wtnden tOl:' 
- de ptovincie Overijssd, de beer 

J.A.Wegffian ofj.v.d.VeCD, 
tel. O'S 425'1557 of 4251547 

• het Waterschap Groot Salland, Bureal10 
Interne en exteme communleatle, 
tel. 0]8 4557217 



BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

lnitiatiefnemer: Waterschap Groot Salland 

Bevoegd gezag: Gedeputeerde Staten van Overijssel 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: C12.1 

Activiteit: versterking van de hUidige waterkering langs de IJssel ter hoogte van de stad 
Kampen 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 1 december 1994 
richtlijnenadvies uitgebracht: 17 maart 1995 
vasts telling richtlijnen: 11 april 1995 
kennisgeving MER: 14 mei 1998 
toetsingsadvies uitgebracht: 9 juli 1998 

Bijzonderheden: O1t was de eerste m.e.r. over een waterkering in een stedelijk gebied. Het ver
beteren van een waterkering in een beschermd stadsgebied vergt een grote mate van zorgvul
digheid en aandacht voor kwaliteit van de bestaande situatie. Gedetailleerde informatie in het 
MER is nodig om een oordeel te kunnen vormen over de effecten van de verbetering van de wa
terkering. De Commissie is van oordeel dat de detaillering en visualisering van de verschillende 
ontwerpen goed is uitgewerkt. 
De Commissie concludeert in haar advies dat de essentH~le informatie voor de besluitvorming 
in de projectnota/MER aanwezig is. 

Samenstelling van de werkgroep: 
ir. A. Geuze 
drs. M.A. Kooiman 
lng. E.M. Mastenbroek (voorzitter in richtlijnenfase) 
ir. G.J. Schiereck 
dr. J.T. de Smidt (voorzitter in toetsingsfase) 

Secretaris van de werkgroep: drs. V.C.F. Tersteeg. 



BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

I. 19980519 A.H. van Dijk Kampen 19980602 

2. 19980526 Goedegebure. De Jong & Steenhuis Kampen 19980611 
Notarissen Kampen-Urk 

3. 19980526 Watersportvereniging Kampen 19980611 

4. - H.P. van de Wetering Kampen 19980611 

5. 19980529 Mw. A.H. van Dijk Kampen 19980611 

6. 19980603 J. Kleine Kampen 19980608 

7. 19980601 Mw. M.A. Noordhof Kampen 19980608 

8. 19980603 Toerkoop Reisadviesburo Alferink Kampen 19980608 
b.v. 

9. 19980603 C.F.J.M. Mutsaers Kampen 19980608 

10. 19980604 E.A.W. Mars-v.d. Breggen Kampen 19980611 

II. 19980604 E.A.W. Mars-v.d. Breggen Kampen 19980611 

12. 19980604 Th.Ph.J. Simons Kampen 19980611 

13. 19980605 G. Visschers Kampen 19980611 

14. 19980605 Mw. T. v.d. Heide Kampen 19980611 

15. 19980608 A.M. van de Kerke Kampen 19980611 

16. 19980607 A. Kanis Kampen 19980611 

17. 19980606 A. van de Wijngaarde Kampen 19980611 

18. 19980608 Mw. J. de Wilde Kampen 19980611 

19. 19980605 G.J. van Keulen Kampen 19980611 

20. 19980605 J.G. van Dijk Kampen 19980611 

2l. 19980605 D. Post Kampen 19980611 

22. 19980608 R. Bottenberg & C. Marsman Kampen 19980611 

23. 19980607 1. den Harden-Wemmenhove Kampen 19980611 

24. 19980606 H. C. Schrader-Schrader Kampen 19980611 



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

52. 19980604 G.Oostendorp Kampen 19980612 

53. 19980604 L. Tom Kampen 19980612 

54. 19980604 E.S. Minnema Kampen 19980612 

55. 19980604 AM. Derksen-Alink Kampen 19980612 

56. 19980604 H.C.F. van Smirren Kampen 19980612 

57. 19980604 B. Hillebregt Kampen 19980612 

58. 19980604 F. Dam Kampen 19980612 

59. 19980604 AJ.P. van Raalte Kampen 19980612 

60. 19980604 AH. Thoden-van Velzen Kampen 19980612 

61. 19980604 E. Berger Kampen 19980612 

62. 19980604 J.E.H. Bossink Zwolle 19980612 

63. 19980604 E. van der Kraaij-Schaaf Kampen 19980612 

64. 19980604 AJ. Dorleyn-Bakker Kampen 19980612 

65. 19980604 E. Koenen Kampen 19980612 

66. 19980604 A Schaaf-Aalbers Kampen 19980612 

67. 19980604 AH. Diender Kampen 19980612 

68. 19980604 Fam. P. Hoving Kampen 19980612 

69. 19980604 AA Drayer / H.G. Broers Kampen 19980612 

70. 19980604 Drs. J. Faber Kampen 19980612 

71. 19980604 F. van Keulen Kampen 19980616 

72. 19980604 F.C. Noordhuis Kampen 19980616 

73. 19980604 I.L.C.D. Terlouw Kampen 19980616 

74. 19980604 K. Klos Kampen 19980616 

75. 19980604 AE.J. de Kleine Kampen 19980616 

76. 199806-- H. Buwalda Kampen 19980616 

77. 19980608 AA Drayer en H.G. Broers en 5 fa- Kampen 19980616 
milies uit de Molenstraat 

78. 19980609 P.A ten Hove Kampen 19980616 

79. 19980607 L.M. Rothuizen-de Loo Kampen 19980616 

Bijlage 4. biz. iii 



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

80. 19980609 Accountants en belastingadviseurs Kampen 19980616 
Berk & Veltman B.V. 

8l. 19980606 J.M. van der Wal-Diender Kampen 19980616 

82. 19980602 L. Breekveldt Kampen 19980616 

83. 19980606 H.J. van Luit Kampen 19980616 

84. 19980604 J.A. Slurink IJ sselm uiden 19980616 

85. 19980605 W.J. van 't Oever Kampen 19980616 

86. 19980605 A. Beukhof Kampen 19980616 

87. 19980610 Dommerholt & Van Dijk namens de Kampen 19980616 
heer en mevrouw Doomebal-Kroese 

88. 19980610 Dommerholt & Van Oijk namens Kampen 19980616 
Hotel Van Dijk 

89. identiek aan reactie 29 

90. identiek aan reactie 29 

9I. identiek aan reactie 29 

92. identiek aan reactie 29 

93. 19980610 Dommerholt & Van Dijk namens de Kampen 19980610 
familie D.J. Buwalda- van 't Veen 

94. 19980610 Dommerholt & Van Dijk namens dhr. Kampen 19980616 
H.D. Barneveld en mw. H.C. van der 
Ploeg 

95. 19980609 mw. drs. S.E. Scheepstra Kampen 19980616 

96. 19980610 Scheepsreparatie (V.O.F.) J.L.S. Piket Kampen 19980616 

97. 19980610 L. Torn Kampen 19980616 

98. 19980609 Familie Dekker Kampen 19980616 

99. 19980604 J.P. Velthuis Kampen 19980616 

100. 19980604 C.R. Krantz en P.J. Sonneveld Kampen 19980616 

lOI. 19980610 drs.ing. J. Firet. R. Klaassen en Kampen 19980616 
J. Schoones 

102. 19980610 A. van den Bruinhorst Kampen 19980616 

103. 19980609 bewoners van de Veerweg Kampen 19980616 

104. 19980609 H.L.B. Sewalt Lijs Kampen 19980616 

Bijlage 4, biz. iv 


