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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
De gemeente Kampen heeft de ambitie vastgelegd om de woningbouwontwikkeling te versnellen
naar circa 400 woningen per jaar. Om deze ambitie waar te kunnen maken is woningbouw in
Reevedelta beoogd. Dit is het gebied aan de zuidkant van Kampen (zie onderstaand figuur). Om de
ontwikkeling in goede banen te leiden wordt een gebiedsvisie opgesteld. Bij het opstellen van de
gebiedsvisie voor Reevedelta wordt de m.e.r.-procedure gevolgd om het milieubelang volwaardig
en vroegtijdig in de plan- en besluitvorming te betrekken, met als resultaat een Milieueffectrapport
(MER). Omdat het gaat om een milieueffectrapport over de gehele fysieke leefomgeving wordt dit
een Omgevingseffectrapport (OER) genoemd. In een OER worden niet alleen ingegaan op de
‘klassieke’ milieuthema’s (zoals verkeer en geluid), maar bijvoorbeeld ook op gezondheid en
energie.

Figuur 1.1 Plangebied Reevedelta

De milieueffectrapportage (m.e.r.) wordt gestart met deze Notitie Reikwijdte en Detailniveau
(NRD). In deze NRD is beschreven hoe de m.e.r.-procedure voor Reevedelta eruit ziet en welke rol
deze speelt in de planvorming. Ook biedt de NRD inzicht in wat er in het OER onderzocht wordt
(reikwijdte) en op welke manier dit gebeurt (detailniveau).

1.2

Wettelijke bepalingen m.e.r.
De wettelijke eisen ten aanzien van m.e.r. zijn vastgelegd in de Wet Milieubeheer en in het Besluit
m.e.r.. Of de gebiedsvisie m.e.r.-plichtig is, hangt af van de vraag of de visie wordt als gebiedsvisie
onder de Wet ruimtelijke ordening (Wro) of als programma onder de Omgevingswet. Onder de
Wro bestaat geen directe m.e.r.-plicht voor een gebiedsvisie. De gemeente is echter voornemens
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om de gebiedsvisie als programma onder de Omgevingswet vast te stellen. Als dit het geval is
bestaat er wel een directe m.e.r.-plicht.
Voor elke ruimtelijke ontwikkeling is het verplicht om te onderzoeken of er mogelijk negatieve
effecten op Natura 2000-gebieden worden verwacht. Hiervoor wordt een voortoets opgesteld. Als
met deze voortoets negatieve effecten niet op voorhand uitgesloten kunnen worden, leidt dit tot
een vervolgonderzoek in de vorm van een passende beoordeling. Een passende beoordeling leidt
tot een directe m.e.r.-plicht.
Er zijn dus verschillende manieren waarop sprake kan zijn van een m.e.r.-plicht. De gemeente heeft
er voor gekozen om de m.e.r.-procedure te doorlopen. Niet alleen door de mogelijke verplichting,
maar ook om de procedure te gebruiken als afwegingsinstrument en onderbouwing van ruimtelijke
keuzes. Dit draagt bij aan een zorgvuldig en transparant proces.

1.3

Doel van de m.e.r.
Een milieueffectrapportage (m.e.r.) brengt de milieugevolgen van een plan in beeld voordat er een
besluit over wordt genomen. Met een OER wordt inzicht verkregen in de effecten van de
voorgenomen activiteiten en eventuele alternatieven daarvoor. Daarmee kan het bevoegd gezag
die het besluit neemt over het juridisch planologisch kader voor de ontwikkeling de milieugevolgen
betrekken. De m.e.r. heeft enkele verplichte procedurestappen zoals hieronder in de figuur
weergegeven.

Figuur 1.2 Stappenplan van de m.e.r.-procedure

1.4

Het proces naar de gebiedsvisie Reevedelta
Deze NRD ligt samen met de concept-gebiedsvisie ter inzage. De concept-gebiedsvisie is een
uitwerking van het ambitiedocument dat de gemeente Kampen en Consortium De Dijken samen
hebben opgesteld. Dit ambitiedocument is vastgesteld in oktober 2021. In de concept-gebiedsvisie
zijn ook de wensen en ideeën verwerkt die door inwoners en stakeholders zijn aangedragen.
De gebiedsvisie die er nu ligt is nog maar een eerste concept. Het is bedoeld om een beeld te
schetsten van de wensen voor Reevedelta. Met deze concept-gebiedsvisie wordt de komende
maanden het gesprek met inwoners en stakeholders voortgezet om de plannen aan te scherpen.
Daarbij wordt de m.e.r.-procedure gebruikt om verschillende ruimtelijke mogelijkheden in het

Blad 2 van 21

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
Reevedelta, Kampen
projectnummer 0476107.100
6 mei 2022
Gemeente Kampen

gebied af te wegen. Dit draagt bij aan een zorgvuldig en transparant proces. De planning is dat er
eind 2022 een verder uitgewerkte gebiedsvisie ligt. Het OER vormt de onderbouwing voor de
keuzes die daarin worden voorgesteld.
Hieronder is schematisch weergegeven hoe de m.e.r.-procedure en de gebiedsvisie met elkaar
verweven zijn, waarbij uitgegaan is van een programma onder de Omgevingswet.

Figuur 1.3 De samenhangende processen van de gebiedsvisie en de m.e.r.-procedure wanneer de
gebiedsvisie een programma onder de Omgevingswet wordt

Tijdens de terinzagelegging van de concept-gebiedsvisie en de NRD wordt iedereen in de
gelegenheid gesteld hierop te reageren. Zo kan iedereen meedenken over de inhoud van de
gebiedsvisie, maar ook over de afwegingen die nog gemaakt moeten worden. Er kan namelijk ook
een reactie gegeven worden over de onderzoeksvragen en onderzoeksopzet voor het OER, in de
vorm van een formele inspraakreactie op de NRD. Voor de gebiedsvisie wordt een
participatieproces opgestart.
Tegelijkertijd wordt de NRD naar diverse (ambtelijke) overlegpartijen gestuurd, zoals de provincie
Overijssel, GGD IJsselland, Veiligheidsregio IJsselland en het waterschap Drents Overijsselse Delta.
De informatie uit de terinzagelegging en advisering wordt gebruikt bij het opstellen van het OER.
Om de gebiedsvisie als programma onder de Omgevingswet vast te kunnen stellen, wordt de
ontwerp-gebiedsvisie samen met het OER ter inzage gelegd. Op zowel de gebiedsvisie als het OER
kan iedereen die dat wil een zienswijze indienen. Daarnaast wordt in deze fase de Commissie m.e.r.
gevraagd een toetsingsadvies uit te brengen over het OER. Vervolgens zal het College van B&W de
gebiedsvisie vaststellen waarbij het OER dient als inhoudelijke onderbouwing van de keuzes.
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1.5

Leeswijzer
Hoofdstuk 2 van deze NRD geeft een beschrijving van het gebied Reevedelta. De ligging van het
plangebied de historische ontwikkeling en toekomstige ontwikkelingen in de omgeving komen aan
bod. Vervolgens wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op het voornemen. Wat zijn de ambities die met
de gebiedsvisie bereikt moeten worden? En welke uitgangspunten staan al vast? Tot slot beschrijft
hoofdstuk 4 de methodiek voor het OER.
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2

Gebiedsbeschrijving

2.1

Ligging en huidige invulling van het plangebied
Het plangebied is het gebied waar de gebiedsvisie betrekking op heeft en is weergegeven op
onderstaand figuur. Reevedelta ligt aan de zuidkant van Kampen. De Kamperstraatweg (parallel
aan de IJssel) vormt de oostelijke grens van het plangebied. Aan de westzijde ligt het Drontermeer.
De zuidzijde van het plangebied wordt begrenst door het Reevediep. Dit is een hoogwatergeul
(bypass) tussen de IJssel en het Drontermeer en is in 2019 geopend. Door het gebied loopt de
Rijksweg N50. De N50 is een belangrijke ontsluitingsweg en verbindt Kampen met de A28 en A6.
Daarnaast ligt het treinstation Kampen Zuid in het plangebied Reevedelta, waar men op de
stoptrein richting Zwolle of Amsterdam Centraal kan stappen.

Venepark

Stationskwartier

Reeve 2

Het Onderdijks
Oeverwal

Reeve 1
Reevediep

Figuur 2.1 Plangebied Reevedelta en de verschillende deelgebieden

In Reevedelta zijn verschillende functies te vinden. In het deelgebied Het Onderdijks staat de
woonfunctie centraal. In de wijk zijn ook voorzieningen (zoals basisscholen) en bedrijvigheid aan
huis (zoals schoonheidssalons) te vinden. In het Stationskwartier zijn de functies meer gemengd,
zo is er bijvoorbeeld ruimte voor wonen, detailhandel en horeca. In het deelgebied Sportcampus
ligt sportpark De Maten/De Venen, waar ruimte is voor voetbal, korfbal en sportscholen.
Een deel van de N50 zone is bestemd voor maatschappelijke voorzieningen, bedrijvigheid (tot
maximaal milieucategorie 2), dienstverlening en horeca, maar dit gebied is nog niet ontwikkeld.
Reeve 1 is reeds bestemd voor woningbouw. Het overige deel van het plangebied (Venepark,
Venekwartier, Oeverwal, Zwartendijk, Reeve 2 en het Reevediep) heeft voornamelijk een
agrarische functie of is aangewezen als groen/natuur. Het Reevediep is als bypass ontwikkeld tot
een nieuw natuurgebied, waardoor het plangebied aan meerdere zijdes wordt omsloten door
natuur (zowel het Natuurnetwerk Nederland als Natura 2000-gebieden).
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Figuur 2.2 Natuurnetwerk Nederland (NNN) in en rondom het plangebied (bron: provincie Overijssel)

Veluwe

Figuur 2.3 Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied (bron: AERIUS Calculator)

Studiegebied
Het studiegebied voor het OER reikt verder dan het plangebied. Effecten op de omgeving blijven
namelijk niet altijd beperkt tot de grenzen van het plangebied. Verkeer verspreidt zich over de
omliggende wegen, met toenemende luchtverontreiniging en geluidbelasting als mogelijk gevolg.
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Daarnaast kunnen werkzaamheden of maatregelen in het gebied leiden tot effecten in de
omgeving. Het studiegebied verschilt dan ook per thema. In het OER wordt het relevante
studiegebied per thema in beeld gebracht.

2.2

Historische ontwikkeling van het gebied
Reevedelta wordt gekenmerkt door een weids landschap en is lange tijd onbebouwd geweest. In
de afgelopen decennia is het gebied (deels) ontwikkeld met de aanleg van de N50, het station
Kampen Zuid en de woningbouwontwikkeling in de wijken Onderdijks en Stationskwartier. In 2019
is het Reevediep tussen de IJssel en het Drontermeer afgerond. Met deze nieuwe waterverbinding
kan tijdens extreme omstandigheden hoogwater van de IJssel afgevoerd worden naar het
IJsselmeer. De komst van het Reevediep heeft een groot deel van de omgeving ten zuiden van
Kampen veranderd. Het Reevediep vormt een nieuw waterrijk natuurgebied. Verschillende typen
(water)vogels weten het gebied al goed te vinden, waaronder de grote karekiet. Daarnaast zijn er
veel recreatiemogelijkheden in het gebied met fiets- en wandelpaden op en langs de dijken en een
vaargeul voor recreatievaart.
1980

2000

2010

2020

Figuur 2.4 Ontwikkeling van Reevedelta in de afgelopen decennia (bron: topotijdreis.nl)
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2.3

Toekomstige ontwikkelingen in de omgeving
Reevedelta is al volop in ontwikkeling en ook in de omgeving spelen verschillende ontwikkelingen.
Deze ontwikkelingen kunnen invloed uitoefenen op de voorgenomen activiteiten die met het OER
worden onderzocht. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen autonome ontwikkelingen
en raakvlakprojecten.
Autonome ontwikkelingen
Autonome ontwikkelingen zijn ontwikkelingen met een formele juridisch-planologische status. Dit
zijn ontwikkelingen die onafhankelijk van de gebiedsvisie voor Reevedelta gerealiseerd zullen of
kunnen worden. Bij het bepalen van de effecten van de gebiedsvisie is het uitgangspunt in principe
dat deze ontwikkelingen plaats hebben gevonden.
Autonome ontwikkelingen binnen het plangebied:
• Reeve 1 en bijbehorende jachthaven. In het westen van het plangebied worden circa 600
woningen gerealiseerd. Hiervoor is al een bestemmingsplan vastgesteld en de bouw van
de woningen is inmiddels gestart.
• Ruimte voor commerciële bedrijvigheid in de N50 Zone. In de N50 Zone is in het
bestemmingsplan ruimte voor commerciële bedrijvigheid vastgelegd, maar deze ruimte is
(nog) niet in gebruik genomen. Vooralsnog is er geen zicht op ontwikkeling, maar het
bestemmingsplan biedt deze mogelijkheid wel. In het OER wordt er vanuit gegaan dat hier
in de toekomst bedrijven gaan vestigen, maar door de onzekerheid wordt ook inzichtelijk
gemaakt wat er gebeurt als deze ruimte niet wordt benut.
• Afronding Onderdijks en Stationskwartier. Er is in de wijken Onderdijks en
Stationskwartier de laatste jaren veel gebouwd. Nog niet alle mogelijkheden (zoals
vastgelegd in het bestemmingsplan) zijn volledig benut. In het OER wordt er vanuit gegaan
dat in de toekomstige situatie alle mogelijkheden zijn benut.
• Verdere verdichting P&R locatie station. Het bestemmingsplan voor de P&R locatie biedt
de mogelijkheid om meerdere verdiepingen te realiseren waardoor de capaciteit kan
worden verhoogd als daar in de toekomst behoefte aan is.
Autonome ontwikkelingen buiten het plangebied:
• Ontwikkeling recreatiepark EuroParcs. Nabij de Roggebotsluis wordt recreatiepark
EuroParcs De IJssel Eilanden ontwikkelt, waardoor in de toekomst meer toeristen en
recreanten in het plangebied worden verwacht.
• Afronding van de ontwikkeling Reevediep en sloop Roggebotsluis. Om het watersysteem
tussen de IJssel, via het Reevediep, naar het Vossemeer bij hoogwater goed te laten
werken wordt de Roggebotsluis en de oude rivierdijk van de IJssel weggehaald. In het OER
wordt dus uitgegaan van de toekomstige waterhuishoudkundige situatie.
Raakvlakprojecten
Een raakvlakproject is een ontwikkeling die onafhankelijk van Reevedelta kan plaatsvinden, maar
waarover nog geen formeel besluit is genomen. Het gaat dus om ontwikkelingen zonder juridischplanologische status, die mogelijk invloed hebben op (de milieueffecten van) de ontwikkelingen in
Reevedelta. Het gaat onder andere om de volgende ontwikkelingen:
• Verdubbeling N50. Er bestaan vergevorderde plannen om de N50 tussen de afslag
Kampen en Kampen-Zuid te verbreden. Dit proces heeft echter vertraging opgelopen
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•

•

•
•

vanwege het aspect stikstof. Het is daarom onzeker wanneer de N50 verbreed wordt. In
het OER wordt verduidelijkt welke impact een eventuele verbreding heeft op de
ontwikkeling van Reevedelta.
Ontwikkeling Hanzebeleefpark. Er bestaan vroege plannen om een Hanze beleefpark (incl.
Koggemuseum) met circa 300.000 bezoekers per jaar te ontwikkelen in Reevedelta.
Vanwege de grote omvang wordt in het OER inzichtelijk gemaakt wat een eventueel
beleefpark betekent voor de Reevedelta.
De ontwikkeling van een strand aan het Reevediep. De gemeenteraad heeft aangegeven
te willen zoeken naar mogelijkheden voor recreatie aan het Reevediep. Er wordt
onderzocht of het haalbaar is om een zwemmogelijkheid te realiseren en welke locatie
daarvoor het meest geschikt is.
Zoeklocatie woonwagenterrein. In een verkenning naar een nieuwe locatie voor een
woonwagenterrein is het deelgebied Venepark aangewezen als één van de zoekgebieden.
Tijdelijke huisvesting kinderopvang. In de wijken Onderdijks en Stationskwartier is
dringend behoefte aan uitbreiding van het aantal plaatsen voor kinderopvang. In de
wijken zelf is het moeilijk om daarvoor een geschikte locatie te vinden. Daarom wordt
onderzocht of in het gebied Venekwartier alvast een tijdelijke huisvesting kan worden
gerealiseerd die deze behoefte kan opvangen.
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3

Beschrijving van het voornemen

3.1

Programmatische uitgangspunten
In de concept-gebiedsvisie zijn een aantal harde uitgangspunten opgenomen. Dit zijn de
onderdelen van het voornemen die al (beleidsmatig) zijn vastgelegd. Hierover hoeft geen nadere
afweging gemaakt te worden. Deze uitgangspunten maken onderdeel uit van het planvoornemen
(zie meer hierover in hoofdstuk 4).
Het uitgangspunt voor het woningbouwprogramma is de vastgelegde ambitie van circa 400
woningen per jaar in de gemeente, waarvan ongeveer 300 woningen in Reevedelta. In totaal
worden in het plangebied 2.800 tot 3.200 woningen gerealiseerd (inclusief Reeve 1). Deze worden
verdeeld over de deelgebieden zoals hieronder is weergegeven.
Tabel 3.1 Globale verdeling van het woningbouwprogramma over de deelgebieden

Deelgebieden
Reeve 1
Reeve 2
Venekwartier
Oeverwal
Totaal

Beoogde woningbouwaantallen
(indicatief)
600
700-800
800-1000
700-800
2.800 tot 3.200

Figuur 3.1 Globale verdeling van het woningbouwprogramma

Er zijn geen nieuwe woningen beoogd in de deelgebieden Stationskwartier, Onderdijks en
Zwartendijk. In het Stationskwartier en Onderdijks wordt de komende jaren verder gebouwd aan
reeds vastgestelde plannen. Dit wordt gezien als autonome ontwikkeling (zie paragraaf 2.3). In
deelgebied Zwartendijk zijn geen nieuwe woningen beoogd omdat dit gebied in het teken staat
van het behouden van de kwaliteiten en karakteristieken van de dijk.
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Naast de omvang van het woningbouwprogramma gelden de volgende harde uitgangspunten:
• Voor het type woningen wordt uitgegaan van 30% goedkoop, 40% betaalbaar en 30%
duur. Bij nieuwbouw is 20% sociale huur de richtlijn.
• Er wordt gebouwd voor doelgroepen, met name stimuleren doorstroming door
nieuwbouw voor senioren, ruimte voor bijzondere woonconcepten en ruimte voor
starters
• In de wijken worden de woningtypen gemengd, zodat levensloopbestendige en inclusieve
wijken ontstaan.
• Er wordt uitgegaan van het STOMP-principe. Dit principe heeft gevolgen voor de
verkeerskundige structuur en wordt hieronder nader uitgelegd.
• De deelgebieden Venepark, Sportcampus en het gebied rond de Venedijk (groen omrand
op Figuur 3.1) wordt een verbonden stadspark. Hier worden landschappelijke structuren
versterkt met ruimte voor groen, sporten, bewegen en recreatie.
• Voor het realiseren van voorzieningen wordt ingezet op een gevarieerd aanbod.
Voorzieningen voor de buurt worden verspreid door het gebied, maar geconcentreerd op
belangrijke plekken, gepositioneerd. De stedelijke en regionale voorzieningen (zoals
winkels, horeca en cultuur) zijn langs de hoogdraagstructuur voorzien.
STOMP-principe
Dit principe staat voor Stappen, Trappen, Openbaar vervoer, Mobility as a service, Privé auto, en
betekent dat er in deze volgorde wordt ingezet op mobiliteitsvormen. Het primaat ligt bij
voetgangers en fietsers en niet bij het autoverkeer. In Reevedelta worden veilige en toegankelijke
fiets- en looproutes gerealiseerd, waarmee kwetsbare en actieve verkeersdeelnemers een
prominentere plek krijgen in het straatbeeld. Het STOMP-principe betekent niet dat de auto wordt
genegeerd, maar dat de infrastructuur voor de auto ondergeschikt is aan de infrastructuur voor
fietsers en voetgangers.

Figuur 3.2 Beoogde verkeersstructuur op hoofdlijnen. Geel staat voor wandelen, rood voor fietsen en blauw
voor het autoverkeer.
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3.2

Leidende principes en ambities voor Reevedelta
Naast de harde uitgangspunten is de doelstelling om met Reevedelta een nieuw stuk stad te
realiseren dat Kampen nog aantrekkelijker en completer maakt. De drijvende kracht achter de
plannen is de vraag naar woningen. De verstedelijkingsopgave is niet alleen een
woningbouwopgave, maar ook een opgave om een kwaliteitsimpuls te geven aan de stad, zodat
Kampen nog leefbaarder en toekomstbestendiger wordt.
De gemeente Kampen heeft in oktober 2021 een ambitiedocument vastgesteld dat de basis vormt
voor de gebiedsvisie. Deze zijn in de concept-gebiedsvisie verder uitgewerkt tot de volgende drie
leidende principes:
• Een duurzaam landschap;
• Vitale gemeenschappen;
• De kracht van Kampen.
Vanuit de leidende principes zijn in totaal 12 ambities uitgewerkt. Deze zijn weergegeven in
onderstaand figuur. In de volgende paragrafen zijn de leidende principe toegelicht en is beschreven
in welke ambities dit leidende principe is vertaald.

Figuur 3.3 De leidende principes en daaruit volgende ambities (bron: concept-gebiedsvisie Reevedelta)
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3.2.1

Een duurzaam landschap
Met Reevedelta wordt doorgebouwd aan het landschap, waarin leven in en met het groen en water
centraal staat. Reevedelta pakt uit op natuurinclusiviteit, klimaatadaptiviteit en biodiversiteit,
gebaseerd op de sterke aanwezige identiteit en kwaliteiten van Kampen en de hedendaagse
behoeften en wensen.
Dit duurzame landschap neemt de bodem als vormgever. Een gezonde bodem vormt de basis voor
een natuurontwikkeling. De delta is niet alleen veilig om in te leven, maar is ook beleefbaar tot in
de haarvaten van het gebied. Er wordt doorgebouwd aan robuuste groennetwerken wat een basis
voor biodiversiteit vormt. Er wordt toegewerkt naar een energieneutraal gebied.
De bodem als vormgever
In het plangebied komen verschillende bodem- en landschapstypes voor. Er wordt onderscheid
gemaakt tussen het polderlandschap in het westen, het mozaïeklandschap in het centrale deel van
Reevedelta en de oeverwallen in het oosten. De ambitie is om deze verschillende bodemtypes uit
te laten groeien tot een gevarieerd landschap. De ontwikkeling van het gebied moet dus aansluiten
op het betreffende bodemtype.
Klimaatrobuuste (be)leefdelta
Het doel van deze ambitie is om het gebied klimaatadaptief in te richten, maar ook de van oudsher
innige relatie tussen Kampen en het water verder te versterken. Dat moet natuurlijk op een veilige
manier gebeuren.
Natuurinclusief en biodivers
Door het vele groen in de stad heeft Kampen zijn kleinschalige karakter weten te behouden en is
het omringende landschap altijd dichtbij. Deze ambitie richt zich op het versterken van het
kenmerkende groene raamwerk van Kampen, zodat een robuuste groenstructuur ontstaat die de
basis vormt voor een hoge biodiversiteit.
Energieneutraal en circulair
Kampen heeft de ambitie om in 2035 een energieneutrale gemeente te zijn. Daarnaast heeft
Nederland de ambitie om in 2050 volledig circulair te zijn. De ambitie energieneutraal en circulair
moet invulling geven aan een duurzame energievoorziening en circulariteit binnen Reevedelta.

3.2.2

Vitale gemeenschappen
In Kampen is de sociale verbondenheid groot met een rijk verenigingsleven. De stad is opgebouwd
uit verschillende buurten. De maat en schaal van die buurten is een belangrijke kwaliteit.
Reevedelta bouwt hierop voort door aan herkenbare buurtschappen te bouwen voor vitale
gemeenschappen. De basis hiervoor vormen haar bewoners. Een vitale en leefbare buurt staat
voor een omgeving waarin mensen zich thuis voelen, betrokken zijn bij elkaar, en voor elkaar klaar
staan. Verbondenheid en betrokkenheid van bewoners geven een buurt vitaliteit en veerkracht.
Bewoners hebben zeggenschap over een eigen omgeving, voelen eigenaarschap en bouwen samen
door aan de Reevedelta.
In Reevedelta wordt gestuurd op gemengde buurtschappen met plek voor iedereen. In bebouwing
en openbare ruimte is er aandacht voor de menselijke maat en wordt ontworpen om collectiviteit,
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ontmoeting en betrokkenheid te stimuleren. Buitenruimtes bieden voor ieder wat wils en is door
iedereen te gebruiken. Hiermee komt duurzaamheid, betaalbaarheid en sociale samenhang
samen.
Collectieve structuur
Deze ambitie is gericht om de verbinding tussen menen te versterken door middel van de
gebouwde omgeving. Op verschillende niveau’s (stedelijk niveau, maar ook op buurt- en
wijkniveau) moet voldoende ruimte zijn voor ontmoeting. Dit moet bijdragen aan een prettige
leefomgeving met veel contact tussen mensen en betrokkenheid.
Sterke buurtschappen
Elk buurtschap (deelgebied) heeft een eigen identiteit. De ambitie is om met de ontwikkeling van
Reevedelta aan te sluiten op de bestaande kwaliteiten. Dit betekent dat er in Reeve en Zwartendijk
wordt aangesloten op het polderlandschap. In het Stationskwartier en Venekwartier wordt ingezet
op het mozaïeklandschap. Tot slot wordt in het deelgebied Oeverwal aangesloten op de
oeverwallen.
Plek voor iedereen
In Reevedelta wordt gestreefd naar diversiteit: verschillende leeftijden, soorten huishoudens en
leefstijlen. Deze ambitie richt zich op het stimuleren van diversiteit en inclusiviteit.
Vitaal en gezond
Reevedelta moet vitaliteit en gezondheid stimuleren. De inrichting van de leefomgeving moet
uitnodigen tot bewegen, ontspannen, sporten en recreëren.

3.2.3

De kracht van Kampen
De trots van Kampen vormt een drijvende kracht in Reevedelta. Dit betekent dat de cultuurhistorie
in het gebied het collectieve geheugen in het gebied vormt. Erfgoed is identiteit. De dijken
Zwartendijk en Venedijk vormen de belangrijkste dragers hiervan. Daarnaast groeit de beeldtaal in
Reevedelta uit tot een eigentijdse interpretatie van een Kamper stedelijkheid; ontspannen
stedelijk met ruime aandacht voor groen, ambacht en de liefde voor fijne materialen en details.
Langs het water komt het roemrijke nautische- en Hanzeverleden tot uiting. Het maakt tezamen
met de landschappelijke basis een unieke stadsrand aan het Reevediep en daarmee een
volwaardige tweede entree van de stad Kampen. Het moderne gezicht van Kampen presenteert
zich aan hiermee aan het Reevediep.
Cultuurhistorie in de etalage
Deze ambitie richt zich op het gebruiken van historische structuren en oude dijklichamen bij
toekomstige ontwikkelingen. Cultuurhistorische elementen faciliteren bestaande en nieuwe
functies en maken tegelijkertijd het historische karakter van de IJsseldelta zichtbaar.
Een eigen beeldtaal
De beeldtaal van de bebouwing bepaalt voor een belangrijk deel het aangezicht van het gebied.
Deze ambitie is erop gericht om de aanwezige historische bebouwing als inspiratiebron te
gebruiken voor de ontwikkeling van Reevedelta.
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Een visitekaartje om trots op te zijn
Reevedelta moet een aantrekkelijke stadsentree worden. De huidige infrastructurele aanblik
vanuit het Zuiden moet veranderd worden in een aantrekkelijk stadsgezicht met natuur en water.
Nautisch Reevedelta
Rond de N50 zone moet een nieuw en actief stedelijk waterfront ontstaan, waar de dynamiek met
het water en het (agrarische) cultuurlandschap tot uiting komen. Een plek voor mens en natuur.

3.3

Verbindend raamwerk Reevedelta
De leidende principes en daaruit volgende ambities zijn ruimtelijk vertaald naar een kaartbeeld.
Dit ruimtelijk raamwerk toont een eerste schets van de beoogde structuur van het gebied. Het
toont bijvoorbeeld waar woningen zijn beoogd en waar ruimte is voor groen.

Figuur 3.4 Eerste schets van het raamwerk Reevedelta
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4

Onderzoeksopzet OER

4.1

Opzet op hoofdlijnen
Het doel van het OER is om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig mee te nemen in de
besluitvorming rondom de gebiedsvisie. Het OER helpt om via maatregelen, randvoorwaarden en
nadere keuzes te komen tot een voorkeursalternatief voor Reevedelta. Door bij (mogelijke)
negatieve effecten maatregelen te treffen, (rand)voorwaarden te stellen of belangrijke keuzes af
te wegen kunnen negatieve effecten voorkomen of verminderd worden. Zo werkt het OER toe naar
een optimalisatie van het planvoornemen, waar de (milieu)belangen in meegewogen zijn.

Figuur 4.1 Onderzoeksopzet op hoofdlijnen

Het OER bestaat uit drie delen:
• Deel A richt zich op de beoordeling van het planvoornemen. Wat zijn de effecten van de
programmatische (harde) uitgangspunten?
• Deel B richt zich op de vraag welke belangrijke keuzes en afwegingen er nog te maken zijn.
• Deel C is gericht op de borging van het milieubelang bij de nadere uitwerking van
ontwikkelingen.

4.2

Deel A: Beoordeling van het voornemen
Referentiesituatie
De eerste stap in het OER is het schetsen van de referentiesituatie. De referentiesituatie is de
toekomstige staat van de leefomgeving in het plangebied, zonder het beleid uit de gebiedsvisie,
maar inclusief de vastgestelde plannen in de omgeving (autonome ontwikkelingen).
In het OER wordt de referentiesituatie in beeld gebracht voor het jaar 2032. Dit zichtjaar is
gebaseerd op de woningbouwopgave van circa 300 woningen per jaar in Reevedelta, met een
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maximum van 3.000 woningen. In het OER worden de effecten inzichtelijk gemaakt ten opzichte
van de referentiesituatie.
Bij het schetsen van de referentiesituatie wordt gebruik gemaakt van een leefomgevingsfoto. Met
deze leefomgevingsfoto wordt de huidige staat van de fysieke leefomgeving in beeld gebracht aan
de hand van openbare data. Denk bijvoorbeeld aan kaartmateriaal en/of gegevens van de
gemeente, provincie, GGD, RIVM etc. Daarnaast wordt een doorkijk gemaakt naar 2032 aan de
hand van trends en ontwikkelingen.
Beoordeling van het voornemen
Om de impact van het planvoornemen en de nog te maken keuzes in beeld te brengen wordt
gebruik gemaakt van een beoordelingskader. Voor alle thema’s en aspecten uit het
beoordelingskader wordt inzichtelijk gemaakt wat het effect van het planvoornemen is. Om de
effecten in beeld te brengen wordt voor een aantal thema’s gebruik gemaakt van
(model)berekeningen. Denk bijvoorbeeld aan verkeersberekeningen aan de hand van een
verkeersmodel. Vervolgens worden deze verkeerscijfers gebruikt om aan de hand van
berekeningen een inschatting te maken van de geluidbelasting door wegverkeer en de impact op
de luchtkwaliteit. Er zijn ook thema’s die beoordeeld worden op basis van expert judgement, zoals
de effecten op gezondheidsbevordering, energie en circulariteit.
Tabel 4.1 Beoordelingskader
Thema
Aspecten
Verkeer en
Autoverkeer (verkeersafwikkeling en parkeren)
vervoer
Openbaar vervoer
Langzaam verkeer
Deelmobiliteit
Verkeersveiligheid
Milieu
Geluid (weg-, spoor- en luchtverkeer, geluid
door bedrijven en cumulatieve geluidbelasting)

Luchtkwaliteit (concentratie fijnstof en
stikstofdioxide)

Trillingen door treinverkeer
Omgevingsveiligheid

Bodem, water en
ondergrond

Bodemkwaliteit
Bodemdaling (i.r.t. veen en grondwaterstanden)
Watersysteem
Hoogwaterveiligheid
Oppervlaktewaterkwaliteit
Grondwatervervuiling
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Onderzoeksaanpak
Kwantitatief verkeersonderzoek o.b.v.
verkeersmodel, aangevuld met een
kwalitatieve beoordeling van de andere
aspecten
Kwantitatief akoestisch onderzoek. Voor
wegverkeer worden de resultaten uit
het verkeersonderzoek gebruikt.
Daarnaast wordt gekeken naar
milieuhinder o.b.v. richtafstanden.
Berekening luchtverontreiniging o.b.v.
resultaten verkeersonderzoek.
Daarnaast wordt gekeken naar
milieuhinder o.b.v. richtafstanden.
Kwalitatieve analyse t.o.v. spoorlijn.
Kwalitatieve analyse van de
risicobronnen en potentiële gevolgen.
Daarnaast wordt gekeken naar risico’s
o.b.v. richtafstanden.
Kwalitatieve analyse o.b.v.
bodemkwaliteitskaart, bestaande
bodemonderzoeken,
waterhuishoudkundig plan, beschikbare
onderzoeken en openbare data van het
waterschap Drents Overijsselse Delta,
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Klimaatadaptatie

Hittestress
Wateroverlast

Gezondheid

Gezondheidsbescherming (geluid, lucht,
hittestress, etc.)

Ecologie

Historisch
kapitaal
Landbouw
Energie &
grondstoffen

Gezondheidsbevordering (bewegen, nabijheid
groen, sociale veiligheid, etc.)
Beschermde natuurgebieden (o.a. Natura 2000,
Natuurnetwerk Nederland en
weidevogelgebieden) en ecologische structuren
in bestaand stedelijk gebied
Soortenbescherming en biodiversiteit
Archeologie
Cultuurhistorische waarden
Landschappelijke waarden
Landbouwareaal en bedrijfsvoering
Energiegebruik
Duurzame energieopwekking
CO2 emissie
Circulariteit

het Hoogwaterbeschermingsprogramma
en de provincie Overijssel.
Kwalitatieve analyse in welke mate het
plangebied klimaatbestendig is o.b.v.
stresstesten en openbare data (zoals
Klimaateffectatlas)
Kwalitatieve analyse o.b.v. berekeningen
(geluid, lucht), stresstesten en
klimaateffectatlas
Kwalitatieve analyse o.b.v. openbare
data (zoals van de GGD)
Voortoets inclusief stikstofberekening
en kwalitatieve analyse van beschikbare
informatie.

Kwalitatieve analyse o.b.v.
(gemeentelijke) kwaliteitskaarten en
beschikbaar onderzoek
Kwalitatieve analyse o.b.v. openbare
data
Kwalitatieve analyse van winning en
gebruik van energie en grondstoffen

Het planvoornemen wordt voor ieder aspect uit het beoordelingskader beoordeeld aan de hand
van onderstaande beoordelingsschaal. De beoordeling van het planvoornemen brengt daarmee
eventuele knelpunten en mogelijkheden voor optimalisaties in beeld.
Figuur 4.2 Beoordelingsschaal voor de effectbeoordeling
Beoordeling
Omschrijving
++
zeer positief
+
0/+
0

positief
enigszins positief
neutraal

0/--

enigszins negatief
negatief
zeer negatief

De beoordeling van het planvoornemen kan leiden tot een van de volgende uitkomsten:
• Er worden geen belangrijke nadelige effecten verwacht.
• Om belangrijke nadelige effecten te voorkomen of te compenseren worden maatregelen,
randvoorwaarden of spelregels aan de ontwikkeling bepaald (zie paragraaf 4.3).
• Om belangrijke nadelige effecten te voorkomen of te verminderen zijn ingrijpende keuzes
nodig. Deze keuzes vragen om een nadere afweging.
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4.3

Deel B: Resterende keuzes
De beoordeling van het planvoornemen leidt tot een aantal resterende keuzes en afwegingen.
Deze keuzes hebben betrekking op specifieke dilemma’s die van belang zijn om de ambities voor
Reevedelta te behalen en/of negatieve effecten op de leefomgeving te voorkomen.
In het plangebied spelen een aantal vragen waarvoor het wenselijk is om verschillende varianten
af te wegen. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende onderzoeksvragen:
• Hoe kan een goede ontsluiting van het Venekwartier en Oeverwal gerealiseerd worden?
• Welke invulling van het ‘stadsgezicht’ draagt het meeste bij aan de ambities voor
Reevedelta?
• Welke mogelijkheden biedt het moderniseren van het sportpark De Maten/De Venen om
een bijdrage te leveren aan de ambities voor Reevedelta?
• Welke mogelijkheden zijn er om het watersysteem te verbeteren? Is het bijvoorbeeld
mogelijk om het watersysteem van het Venekwartier te koppelen aan de Zwartendijkzone
(in plaats van water via het Venepark af te voeren) om zo het veengebied van de
Zwartendijkzone droogtebestendiger te maken?
Voor dergelijke dilemma’s moet een nadere keuze gemaakt worden. In het OER worden hiervoor
varianten beschreven en afgewogen aan de hand van een afwegingskader.
Afweging aan de hand van ambities
Naast de beoordeling op de effecten op de fysieke leefomgeving toetst het OER ook aan de
ambities die de gemeente gesteld heeft voor de ontwikkeling van Reevedelta. Zoals in paragraaf
3.2 gaat het om 12 ambities. Een aantal van deze ambities hangen sterk met elkaar samen. Om de
toetsing aan de ambities overzichtelijk en beknopt te houden is een afwegingskader opgesteld. Dit
betekent dat de 12 ambities zijn vertaald naar 5 overkoepelende hoofdambities. Met deze
hoofdambities wordt voor de dilemma’s een overzichtelijke afweging gemaakt.
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Figuur 4.3 De samenhang tussen het afwegingskader, de ambities voor Reevedelta en de thema's uit het OER

Overkoepelende hoofdambitie voor het
afwegingskader
Gezonde woonomgeving
Groene en aantrekkelijke leefomgeving

Behoud en versterking van de identiteit

Duurzame leefomgeving

Ambitie zoals geformuleerd in de
concept-gebiedsvisie
• Vitaal en gezond
• Natuurinclusief en biodivers
• Collectiviteit en ontmoeting
• Wonen voor iedereen
• Sterke buurtschappen
• Een visitekaartje om trots op te
zijn
• Bodem als vormgever
• Cultuurhistorie in de etalage
• Een eigen beeldtaal
• Nautisch Reevedelta
• Klimaatrobuuste (be)leefdelta
• Energieneutraal en circulair

Bereikbare leefomgeving

Achterliggende thema’s uit
het beoordelingskader
Milieu, gezondheid,
Ecologie, gezondheid,
historisch kapitaal

Historisch kapitaal,
landbouw.

Bodem, water en
ondergrond,
klimaatadaptatie, energie
en grondstoffen
Verkeer en vervoer

Deze afweging wordt vertaald naar een dashboard. Daarmee wordt in één oogopslag duidelijk hoe
een bepaalde variant bijdraagt aan de ambities voor de Reevedelta. Onderstaand figuur geeft een
voorbeeld van een dashboard weer. De beoordeling ten opzichte van de ambities helpt om
inzichtelijk te maken waar nog resterende keuzes of afwegingen liggen en waar optimalisaties
wenslijk blijken.

Figuur 4.4 Indicatieve visualisatie van de beoordeling op ambities

Voor elke variant wordt een dashboard opgesteld. Dit dashboard kan gebruikt worden om een
afweging te maken. De voorkeursvarianten worden vervolgens verwerkt in de gebiedsvisie.
Bepalen van randvoorwaarden en spelregels
Als alle voorkeursvarianten zijn bepaald, wordt op basis van de analyses in het OER bepaald welke
spelregels en randvoorwaarden noodzakelijk zijn om de beoogde ontwikkeling van Reevedelta
mogelijk te maken en te kunnen sturen op de ambities. Gekoppeld aan de leefomgevingsfoto en
gebaseerd op de gemaakte keuzes wordt een spelregelkader opgesteld dat bestaat uit
randvoorwaarden en spelregels. Deze vormen het kader voor ruimtelijke plannen in de
deelgebieden van Reevedelta. Randvoorwaarden zijn harde eisen om bepaalde kwaliteiten,
rechten en ondergrenzen te beschermen (nee, tenzij), spelregels stellen voorwaarden aan nieuwe
ontwikkelingen (ja, mits). Spelregels zijn veelal conditioneel, ze zijn bijvoorbeeld van toepassing in
bepaalde gebieden of voor specifieke functies.
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Voorbeelden van randvoorwaarden zijn:
• Er worden veilige loop- en fietsroutes voor kinderen naar scholen, speelplaatsen en
sportvoorzieningen gerealiseerd.
• Er wordt een gescheiden rioolstelsel gerealiseerd bij nieuwe ontwikkelingen om vuil water
op straat en gezondheidsrisico’s te voorkomen.
Voorbeelden van spelregels zijn:
• Binnen 50 meter van spoorwegen zijn nieuwe trillinggevoelige objecten mogelijk, mits op
basis van een onderzoek aangetoond wordt dat de ontwikkeling niet leidt tot
onaanvaardbare trillinghinder.
• Bij nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten wordt rekenschap gegeven van
zelfredzaamheid, bluswatervoorzieningen en tweezijdige bereikbaarheid voor nood- en
hulpdiensten

4.4

Deel C: Monitoring en evaluatie
Het is lastig om aannames te doen voor de situatie over tien jaar of nog verder in de toekomst. De
komende jaren zullen ontwikkelingen plaatsvinden die van invloed zijn op de plannen voor
Reevedelta. Daarbij kan gedacht worden aan maatschappelijke ontwikkelingen (zoals gemiddelde
woninggrootte), klimaatontwikkelingen (zoals intensievere regenval), technologische
ontwikkelingen (zoals smart mobility), ruimtelijke ontwikkelingen (zoals vertrek van hinder
veroorzakende bedrijven) en ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving (zoals wijziging
van geluidwetgeving).
Om snel en effectief te kunnen bijsturen kan na afronding van de m.e.r.-procedure een
monitoringsplan worden opgesteld. Een functie van het OER is het bepalen van de
monitoringsopgave voor Reevedelta. Het is van belang om een vinger aan de pols te houden om
steeds de uitgangspunten en (effect)voorspellingen te kunnen actualiseren en te kunnen
signaleren of er kans ontstaat op belangrijk negatieve gevolgen voor het milieu.
Wanneer periodiek gemonitord wordt blijft het OER levend en actueel. Zo blijft het OER ook in de
toekomst relevant voor Reevedelta relevant. De leefomgevingsfoto bij het OER vormt een
vertrekpunt voor deze monitoringsopgave.
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