
 

 



 

 



Definitief besluit tot wijziging van de vergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727 
verleend d.d. 19-10-2021, betreffende het realiseren en behouden van één windturbine 
met bijbehorende werkzaamheden. 
 
De windturbine wordt gerealiseerd binnen de beschermingszone van de primaire 
kering, normtraject 50-2 tussen dp 135-136 aan de zuidzijde van het Twentekanaal 
te Zutphen, ter plaatse van de voormalige stortplaats, door Waterschap Rijn en 
IJssel. 
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1. Onderwerp aanvraag wijziging 
 
Het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn en IJssel heeft op 15 juni 2022 
een verzoek tot wijziging ontvangen van Waterschap Rijn en IJssel, Postbus, 148, 7000 AC 
te Doetinchem van een vergunning zoals bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw).  
 
Het verzoek tot wijzigen betreft het uitvoeren van handelingen in een watersysteem, 
beschermingszone of profiel van vrije ruimte, te weten het wijzigen van de vergunning 
met kenmerk WRIJVERG-2-100727 verleend d.d. 19-10-2019 voor het realiseren en 
behouden van één windturbine inclusief het aanbrengen van de funderingspalen binnen 
de beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de voormalige 
stortplaats te Zutphen.  
 
Bij het plaatsen van de windturbine behoren de volgende aanvullende werkzaamheden: 
- Het realiseren van funderingspalen en funderingsblok; 
- Het realiseren van kraan opstelplaats; 
- Het aanbrengen van toegang- en bouwwegen met halfverharding; 
- Het uitvoeren van graafwerkzaamheden binnen de beschermingszone van de primaire 
kering. 
 
Op grond van de Waterwet en/of verordening van het waterschap is een vergunning vereist. 
 
2. Conclusie 
 
De in deze vergunning opgenomen aanvulling in voorschrift 12 waarborgt dat de te bereiken 
doelstellingen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet in voldoende mate worden 
beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het 
verlenen van de gevraagde wijziging van de vergunning.  
 
3. Besluit 
 
Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene 
wet bestuursrecht, de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009 en de elders in dit besluit 
vermelde overwegingen besluit het college van dijkgraaf en heemraden van waterschap Rijn 
en IJssel als volgt: 
 
De vergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727 verleend d.d. 10 oktober 2019, aan 
Waterschap Rijn en IJssel te Doetinchem, voor het realiseren en behouden van één 
windturbine met bijbehorende werken binnen de beschermingszone van de primaire 
waterkering nabij ter plaatse van de voormalige stortplaats te Zutphen, waarvoor krachtens 
verordening van het waterschap vergunning is vereist conform artikel 3.1 lid 1 sub a en c, lid 
4 sub a en c en lid 5 sub a van de Keur Waterschap Rijn en IJssel 2009, te wijzigen:  
 
• De afmetingen van de windturbine is gewijzigd t.o.v. de verleende vergunning, (zie 

onderstaand Tabel 1 afmetingen windturbine); 
 



 

 



5. Aanvraag 
 

5.1. Samenvatting aanvraag 
 

Aanleiding  
Waterschap Rijn en IJssel heeft gezamenlijk met IJsselwind B.V. het voornemen een 
windpark te realiseren langs het Twentekanaal ten noorden van Zutphen, in de directe 
omgeving van bedrijventerrein De Mars en het Twentekanaal. Het windpark zal bestaan 
uit 3 windturbines, waarvan twee windturbines (WT2 en WT3) zijn voorzien in de 
beschermingszone van de primaire waterkering van dijktrajecten 50-2 (Twentekanaal 
Zuid) en 51-1 (Twentekanaal Noord). Eén windturbine (WT1) staat buiten de 
beschermingszone van de primaire kering, maar in het bergingsgebied van de Oude 
Eefsebeek. Onderhavig wijzigingsbesluit beperkt zich tot windturbine 3 aan de zuidzijde 
van het Twentekanaal (nabij de voormalige stortplaats), van aanvrager Waterschap Rijn 
en IJssel. 
 
Wijziging aanvraag 
De aanvraag betreft het wijzigen van de vergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727,  
verleend d.d. 10 oktober 2019, voor het realiseren en behouden van één windturbine 
inclusief onderstaande bijbehorende werkzaamheden binnen de beschermingszone van 
de primaire waterkering ter plaatse van de voormalige stortplaats te Zutphen. 
 
De bijbehorende werkzaamheden betreffen: 
- Het realiseren van funderingspalen en funderingsblok; 
- Het realiseren van kraan opstelplaats; 
- Het aanbrengen van toegang- en bouwwegen met halfverharding; 
- Het uitvoeren van graafwerkzaamheden.  
De werkzaamheden vinden plaats binnen de beschermingszone van de primaire kering. 
 
Wijzigingen ten aanzien van verleende watervergunning WRIJVERG-2-100727 
Voor die onderdelen van de verleende vergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727, 
die door de aanpassingen van de maatvoeringen van de te bouwen windturbine zodanig 
wordt gewijzigd, dat deze buiten de gestelde ‘worst-case bandbreedte’ valt, zoals 
beschreven en gemotiveerd in de verleende watervergunning met kenmerk WRIJVERG-
2-100727. 
 
Voor het verlenen van de watervergunning met kenmerk WRIJVERG-2-2100727, is in het 
voorontwerp uitgegaan van conservatieve, veilige aannames, waarbij maximale 
maatvoeringen voor windturbines zijn gehanteerd. Op deze ‘worst case’ situatie is 
vergund.  
 
De aanvrager heeft echter te kennen gegeven dat er waarschijnlijk een ander 
windturbine-type zal worden toegepast. Dit type windturbine valt buiten de maximale 
maatvoeringen zoals vastgelegd en bedoeld met ‘worst case’ in de verleende 
watervergunning. 
 
De gewijzigde positie, afmetingen, gewichten en zonering kunnen leiden tot een 
verhoogd negatief effect van de windturbine op de waterveiligheid. Beoordeeld diende te 
worden of de effecten nog acceptabel zijn en voldoen aan de gestelde faalkanseis. 
 



In opdracht van de aanvrager heeft Royal HaskoningDHV op basis van de verschillende 
type windturbines een verschilanalyse opgesteld om inzichtelijk te maken wat het effect 
van de wijzigingen is op de waterveiligheid. In de overwegingen in hoofdstuk 6.2 van 
onderhavige vergunningstaat beschreven dat deze wijzigingen aanvaardbaar en 
vergunbaar zijn. 
 
De aanvraag is namens Waterschap Rijn en IJssel ingediend door Pondera Consult B.V. 
 
6. Toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer 
 
6.1. Algemene doelstellingen 
 
De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de 
aanvraag. Dit artikel beschrijft de algemene doelstellingen die richtinggevend zijn bij de 
uitvoering van het waterbeheer: 
a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en 

waterschaarste;  
b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van 

watersystemen; 
c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen. 
 
Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij 
vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de aangevraagde 
werken en/of activiteiten niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het 
waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende 
te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de 
vergunning. 
  
De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten 
aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke 
functievervulling door watersystemen. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, 
in aanvullende regelgeving, in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de 
Waterwet en in uitgewerkt beleid van het waterschap. 
 
De vastgestelde normen en het beleid zijn bepalend respectievelijk richtinggevend bij de 
toetsing of aangevraagde werken en/of activiteiten verenigbaar zijn met de doelstellingen 
voor het waterbeheer.  
 
De kerende functie van de primaire waterkering normtraject 50-2 en het hierop 
afgestemde beheer en onderhoud mogen niet nadelig worden beïnvloed door de 
aanwezigheid van de werken en/of de uitvoering van de activiteiten. Tevens mogen de 
aangevraagde werken en/of activiteiten geen nadelige invloed hebben op de bij deze 
functie(s) behorende doelstellingen zoals die zijn omschreven in het Waterbeheerplan 
2022 – 2027 van Waterschap Rijn en IJssel. 
 
6.2. Overwegingen   
 
Beleid 
De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan: 



- hoofdstuk 3, artikel 3.1 lid 1 sub a en c, lid 4 sub a en c en lid 5 sub a van de Keur 
Waterschap Rijn en IJssel 2009; 

- het Waterbeheerplan 2022 – 2027 van Waterschap Rijn en IJssel; 
- de beleidsregels waterkeringen Waterschap Rijn en IJssel, in werking getreden op 18 

oktober 2018: Beleidsregel 1.1 Algemene toetsingscriteria waterkeringen; 
- de beleidsregels waterkeringen Waterschap Rijn en IJssel, in werking getreden op 1 

februari 2019: Beleidsregel 1.6 Wegen, parkeerplaatsen, aanbermingen, op- en afritten 
op en nabij waterkeringen; 

- de beleidsregels waterkeringen Waterschap Rijn en IJssel, in werking getreden op 2 juni 
2021: Beleidsregel 1.3 (Bouw)werken in, op en nabij waterkeringen. 

 
Specifieke overwegingen, waterkeringen 
Aanvragen om een vergunning voor activiteiten in of nabij waterkeringen worden, voor 
zover voor de betreffende activiteit geen absoluut verbod geldt, getoetst op:  
- de kerende hoogte 
- de stabiliteit 
- de erosiebestendigheid 
- mogelijke hinder voor het efficiënt uitvoeren van onderhoud en inspectie 
- het profiel van vrije ruimte (voor toekomstige dijkverbetering) 
- de periode van uitvoeren van activiteiten 
- de staat van onderhoud van het vergunde werk 
- de verwijderbaarheid van het vergunde werk 
 
Waterveiligheid 
Ten behoeve van de verleende watervergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727 is in 
2018 door Royal HaskoningDHV [REF2] in opdracht van de aanvrager onderzocht wat de 
effecten zijn van het windpark op de waterkerende functie van de primaire waterkering langs 
het Twentekanaal.  
In het onderzoek was onderscheid gemaakt tussen de ondergrondse effecten (door trillingen 
en belastingen) en bovengrondse effecten (door falen windturbine-onderdelen). Aangetoond 
was dat de waterkerende functie gewaarborgd blijft tijdens de bouw, het gebruik en het 
verwijderen van het park, mits bepaalde maatregelen worden genomen. 
In de betreffende rapportage [REF2] is uitgegaan van een conservatief (lees: met veilige 
aannames) voorontwerp, waarbij maximale maatvoeringen voor windturbines worden 
gehanteerd. Op deze ‘worst case’ situatie is de vergunning. 
 
De aanvrager heeft echter te kennen gegeven dat er waarschijnlijk een ander windturbine-
type zal worden toegepast. Dit type windturbine valt buiten de maximale maatvoeringen 
zoals vastgelegd en bedoeld met ‘worst case’ in de verleende watervergunning. Daarnaast 
heeft een wijziging plaatsgevonden in de beschermingszones van de waterkering op die 
locatie; deze beschermingszones zijn vastgelegd in de legger van het waterschap.  
 
De gewijzigde positie, afmetingen, gewichten en zonering kunnen leiden tot een verhoogd 
negatief effect van de windturbines op de waterveiligheid. Daarom dient te worden 
beoordeeld of de effecten nog acceptabel zijn en voldoen aan de gestelde faalkanseis.  
Deze beoordeling resulteert in het volgende: 
 
In onderstaande tabel zijn de verschillen inzichtelijk gemaakt (specifiek de maatvoeringen en 
gewichten tussen de eerder vergunde windturbines (RHDHV 2018) en de nu door de 
aanvrager gewenste windturbines (Pondera 2022). 



 

 
 
In opdracht van de aanvrager heeft Royal HaskoningDHV op basis van de verschillende 
type windturbines een verschilanalyse opgesteld. Het doel is om inzichtelijk te maken of, en 
zo ja, welke effecten de wijzigingen hebben op de waterveiligheid. In deze oplegnotitie 
worden de resultaten beschreven van de verschilanalyse. Deze verschilanalyse dient in 
samenhang te worden gelezen met de eerder genoemde rapportage uit 2018 [REF2]. 
 
De verschilanalyse heeft geleid tot andere resultaten maar niet tot een andere 
hoofdconclusie van de watervergunning.  
Voor de bouw en aanwezigheid van de windturbines is aangetoond dat zowel in de bouw-, 
gebruiks- en verwijderingsfase voldaan wordt aan de gestelde strenge faalkanseis. De 
waterveiligheidsrisico’s worden derhalve ongewijzigd als aanvaardbaar klein geacht.  
 
6.3. Conclusie 
 
Het belang van de aanvrager bij het verkrijgen van een vergunning is afgewogen tegen 
de waterhuishoudkundige belangen die door de Waterwet en de Keur van Waterschap 
Rijn en IJssel 2009 worden beschermd. 
De in deze vergunning opgenomen aanvulling in voorschrift 12 waarborgt dat de 
doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de 
overwegingen wordt de gevraagde wijzigingsvergunning verleend. 
  



 
7. Procedure en rechtsbescherming  
 
7.1. Procedure  
 
Op 15 juni 2022 hebben wij van u een aanvraag ontvangen tot wijziging van de vergunning 
met kenmerk WRIJVERG-2-100727 verleend d.d. 19-10-2019 voor het realiseren en 
behouden van één windturbine inclusief het aanbrengen van de funderingspalen binnen de 
beschermingszone van de primaire waterkering ter plaatse van de voormalige stortplaats te 
Zutphen. De aanvraag is door ons geregistreerd onder zaaknummer 54689. 
 
De aanvraag bestaat uit de volgende stukken: 
• Wijzigingsaanvraag watervergunning Pondera, windpark IJsselwind, d.d. 9-6-2022, 

toelichting wijziging aanvraag; 
• Aanvraag formulier wijziging watervergunning; 
• Rapport Royal HaskoningDHV, Windpark IJsselwind, beoordeling invloed op 

waterveiligheid, referentie BE4157R001F3.0, status definitief, d.d. 22 november 2018; 
• Notitie/memo Royal HaskoningDHV, windpark IJsselwind – effecten gewijzigde 

afmetingen en locatie op waterkering, kenmerk BI5627-RHD-AM-NT-GT-0001, datum 
22-3-2022; 

• Machtiging ondertekening vergunningen en ontheffingen met bijlagen, aanvrager 
Waterschap Rijn en IJssel machtigt Pondera Consult B.V. d.d. 12-4-2022. 

 
De voorbereiding van deze vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden 
conform het gestelde in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).  
 
Provinciale Staten van Gelderland hebben op 11 mei 2022 besloten dat de 
coördinatieregeling, zoals bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder a van de Wet 
ruimtelijke ordening van toepassing is op de besluiten die nodig zijn voor de realisatie van 
windpark IJsselwind. Dit betekent in dit project dat bekendmaking van het ontwerp-
inpassingsplan en de ontwerpbesluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van 
zienswijzen en het indienen van beroep gelijktijdig plaatsvindt. Gedeputeerde Staten van 
Gelderland treden hierbij op als het coördinerend orgaan. 
 
Behandeling van zienswijzen 
Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken en met het ontwerpbesluit tot 
wijziging van de ontheffing Wet natuurbescherming van 11 augustus tot 22 september 
2022 voor een ieder ter inzage gelegen. 
Gedurende de periode van ter inzage legging konden door een ieder schriftelijk of 
mondeling zienswijzen naar voren worden gebracht. Er zijn gedurende de inzageperiode 
3 zienswijzen ontvangen. Alle zienswijzen zijn tijdig ontvangen. 
 
Zienswijzen  
De zienswijzen zijn hieronder samengevat weergegeven; 
- De locatie van de windturbines met fundatie is niet voldoende concreet aangeduid op 

de tekeningen; 
- De verschilanalyse Notitie/memo Royal HaskoningDHV, windpark IJsselwind – 

effecten gewijzigde afmetingen en locatie op waterkering, kenmerk BI5627-RHD-AM-
NT-GT-0001, datum 22-3-2022” wordt wel benoemd maar ligt niet ter inzage; 



- Bij het toepassen van grotere windturbines wordt gesteld dat volledig nieuwe 
berekeningen noodzakelijk zijn, in plaats van de verschilanalyse; 

- Er wordt in de rapportages gebruik gemaakt van ‘grove aannames’ en ‘grove 
benaderingen’. Dit wordt gesteld als een te hoog abstractie niveau; 

- Waarom is een groter wordende faalkans toelaatbaar; 
- Zijn de negatieve effecten groter bij het verwijderen van grotere en zwaardere 

windturbines; 
- Welke onderdelen blijven na de ontmantelingsfase achter in de bodem; 
- Hebben grotere windturbines en funderingspalen nog andere effecten op de omgeving 

en afdichting van watervoerende lagen, anders dan de eerder vergunde 
funderingspalen. 

 
Conclusie naar aanleiding van de zienswijzen 
De ingediende zienswijzen geven geen aanleiding tot aanpassing van het besluit. Wel is 
Voorschrift 12, lid 1 van de watervergunning met kenmerk WRIJVERG-2-100727 
verleend d.d. 10 oktober 2019 als volgt uitgebreid: 
 
Voorschrift 12  
Uitvoeren van monitoring 
 
1. De vergunninghouder moet aantoonbaar maken dat er geen deformatie van de 

waterkering optreedt. Hiervoor moet een passend monitoringsplan per fase van de 
windturbine ter goedkeuring worden voorgelegd aan het waterschap, 4 weken voor 
start uitvoering van de werkzaamheden (aanlegfase en exploratiefase). De 
vergunninghouder mag starten na goedkeuring van het waterschap. 

 
Het voorschrift is uitgebreid met de volgende aanvulling; 
In het monitoringsplan dient uitgewerkt te worden op welke wijze invulling wordt 
gegeven aan het meten en monitoren van deformatie, korte en lange duur trillingen en 
het effect hiervan op de sterkte van de ondergrond. De metingen dienen verricht te 
worden voorafgaand aan de bouw (nul-meting), tijdens de bouw- gebruiks- en 
verwijderingsfase van de windturbine.  

 
De zienswijzen zijn beantwoord in de “Reactienota zienswijzen geanonimiseerd 
gecoördineerde ontwerpbesluiten voor het project Windpark IJsselwind”.  
 
7.2. Rechtsbescherming 
 
Hoe komt u aan meer informatie?  
U kunt de stukken digitaal inzien op de provinciale website: 
www.gelderland.nl/windparkijsselwind. Een papieren versie van het besluit en bijbehorende 
stukken kunt u inzien op de volgende locaties: 
- Gemeentehuis Zutphen, ’s Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen; 
- Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem. 
 
U kunt daarnaast de kennisgeving over het besluit inzien op officielebekendmakingen.nl. 
 
Heeft u specifieke vragen over het besluit en/of bijlagen? Neem dan contact op met de 
betreffende behandelend medewerker van de gemeente, het waterschap of de Provincie, 
zoals deze in het besluit is aangegeven. 

http://www.gelderland.nl/windparkijsselwind


 
Hoe en waar kunt u beroep instellen?  
De definitieve besluiten liggen voor zes weken ter inzage. Tegen dit besluit (een 
omgevingsbesluit, voorbereid met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure) kan een 
ieder beroep instellen. 
 
U stuurt uw beroepschrift naar:  
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State  
Postbus 20019  
2500 EA Den Haag  
 
Het beroepsschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:  
a) Uw naam en adres;  
b) De dagtekening;  
c) Een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;  
d) De redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen.  
 
Crisis- en herstelwet  
Op de besluiten is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. 
Dit heeft onder meer tot gevolg dat alle beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden 
opgenomen, een beroep niet ontvankelijk wordt verklaard indien binnen de beroepstermijn 
geen beroepsgronden zijn ingediend en dat de beroepsgronden na afloop van de 
beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Dit betekent onder andere dat het 
indienen van een zogenaamd ‘pro forma’ beroepsschrift niet mogelijk is. Geef in het 
beroepschrift aan dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.  
 
Hoe kunt u de werking van de besluiten laten schorsen?  
Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Indien beroep is 
ingesteld, kan een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, 
bijvoorbeeld inhoudende een schorsing van het besluit. Het verzoek om een voorlopige 
voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  
 
Griffierecht  
Bij het verzoek moet een afschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroepschrift 
en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.  
Meer informatie over de beroepsprocedure en het griffierecht vindt u op de site van de Raad 
van State: www.raadvanstate.nl.  
 
Zaaknummer 2022-008704 
 

8. Mededelingen 
 
I. Waterschap Rijn en IJssel verleent alleen een vergunning in het kader van het 

waterbeheer. U dient er rekening mee te houden dat er voor de handelingen waarop 
deze vergunning betrekking heeft, mogelijk een vergunning, melding, ontheffing of 
toestemming van bijvoorbeeld de gemeente, een andere overheidsinstantie of een 
grondeigenaar vereist is. Denkt u daarbij aan de Wet natuurbescherming, een 
Algemene Plaatselijke Verordening, een bestemmingsplan, bouwvergunning, 



beschermd stads- en dorpsgezicht etc. Wij adviseren u dan ook contact op te nemen 
met uw gemeente. 

 
lI.  Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting 

om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of de 
Staat schade lijden als gevolg van het gebruik maken van deze vergunning. 

 
III. Het gebruik van eigendommen van het waterschap gebeurt op eigen risico. Het 

waterschap draagt geen enkele aansprakelijkheid bij ontstane schade, vermissing, 
persoonlijk letsel, ongeval en dergelijke als gevolg van het gebruik van de 
eigendommen van het waterschap. 

 
IV. Deze vergunning ziet niet op het wijzigen of verwijderen van aangebrachte werken. Bij 

wijziging of verwijdering van de werken, moet wederom een Watervergunning worden 
aangevraagd bij het waterschap of een melding op grond van de Algemene regel 
Verwijderen werken worden ingediend.  

 
V. Indien u bouwstoffen, grond- en of baggerspecie toepast, dan moet u dit melden via het 

Meldpunt bodemkwaliteit (https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl). Dit geldt ook bij 
grondverplaatsing op hetzelfde of het aangrenzende perceel. Wij wijzen u erop dat het 
toe te passen materiaal minimaal moet voldoen aan de kwaliteit van de ontvangende 
waterbodem. 

 
Afschrift beschikking 
Een afschrift van deze beschikking is gezonden aan:  
- het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Zutphen, Postbus 41, 

7200 AA Zutphen; 
- Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem 
- Royal Haskoning DHV, Postbus 593, 8000 AN, Zwolle. 
 



 


