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1 Hoofdstuk 1 Inleidend hoofdstuk 

1.1 Aanleiding 

Het bestemmingsp ' voorziet in een 

juridisch-planologische regeling om zodoende op het bestaande bedrijventerrein de 

vestiging van het bedrijf Top Fresh BV mogelijk te kunnen maken.  

 

Op basis van het vigerende bestemmingsplan Kraggenburg 2004, herziening 

woonwerkclusters / werkclusters Zuidringweg/Leemringweg, zoals dat onherroepelijk is 

geworden op 18 november 2010, zijn de gronden bestemd als Bedrijventerrein  3. Hier 

zijn meerdere bouwvlakken geprojecteerd en is bedrijvigheid toegestaan tot en met de 

milieucategorie 3.1  inrichtingen.  

 

 
 

Een aanpassing van het bestemmingsplan is nodig omdat een bedrijf zoals Top Fresh 

wordt aangemerkt als een milieucategorie 3.2 inrichting (3.1 is toegestaan) en de 

bebouwing niet volledig binnen  het aanwezige bouwvlak wordt gerealiseerd. Ook de 

voorziene hoogte van 12 meter past niet binnen het vigerend bestemmingsplan toelaat 

(max 8,0 m). 

 

Aanvankelijk was het terrein bedoeld voor de ontwikkeling van hoogwaardige woon-

werklocaties. Dit komt niet tot de gewenste ontwikkeling. Nu wenst het bedrijf Top Fresh 

zich hier te vestigen. 

 

Door mee te werken aan de plannen van Top Fresh vervalt 1 van de 2 locaties voor 

deze functies te kunnen beschikken, is de gemeente voornemens om in Emmeloord 

(naast de bestaande woon-/werklocatie Het Ecopark) op termijn een nieuwe woon-

/werklocatie te ontwikkelen, en wel direct ten zuiden van de Urkervaart tegenover de 

Bouwerskamp. Het gebied van de Bouwerskamp (ooit het eerste bedrijventerrein van 

Emmeloord) fungeert nu als gemengd gebied c.q. overgangszone tussen de functies 

onderhand te klein om aan de vraag te voldoen. Een verdere verkleuring van dit oudere 

deel van Emmeloord is in de ogen van de gemeente dan ook gewenst. Zowel de 

Bouwerskamp als het tegenover de Urkervaart gelegen bedrijventerrein aan de 



Industrieweg lenen zich uitstekend voor wonen-/werken aan het water. De huidige 

overgangszone aan de Bouwerskamp wordt in deze plannen in zuidelijke richting 

verplaatst. De gemeente bereidt momenteel een ruimtelijke visie voor dit gebied voor. 

 

Top Fresh 

Het bedrijf Top Fresh is volledig gespecialiseerd in de handel, teelt en verwerking van 

wortelen. Het bedrijf Top Fresh is in 2005 opgericht. Insteek daarbij was om zich te 

onderscheiden van de gangbare teelt en handel en daarmee een internationale 

doelgroep te bedienen. 

 

Dat onderscheid komt met name tot uitdrukking in het verwerken van Imperator 

wortelen tot baby carrots . Het bedrijf Top Fresh is één van de weinige bedrijven in 

Nederland die zich hierin heeft gespecialiseerd en daarin inmiddels ook een groeiende 

internationale klantenkring bedient. 

 

In de huidige situatie is het bedrijf Top Fresh verspreid over twee locaties, te weten Top 

Fresh zoals deze is gevestigd aan de Zwartemeerweg 22 te Kraggenburg en Top Fresh 

Handel aan de Ecu 2 in Emmeloord. 

 

Waar Top Fresh Handel zich volledig op de handel richt, is Top Fresh gespecialiseerd 

in het telen en verwerken van ready to eat  wortelen voor de nationale en internationale 

markt. Daarnaast is Top Fresh één van de weinige bedrijven in Nederland die Imperator 

wortelen verwerkt tot baby carrots, de snackpeen die in Europa steeds populairder 

wordt. 

 

De wens van het bedrijf is de realisatie van één bedrijfslocatie, hiertoe is gekozen voor 

een locatie te Kraggenburg, te weten aan de Zuiderringweg en gelegen op een 

bedrijventerrein waar in het verleden de Greenery Kraggenburg was gevestigd.  

 

Op de huidige locatie aan de Zwartemeerweg 22 te Kraggenburg is het bedrijf 

 

1.2 Motivatie keuze locatie Kraggenburg 

In het verleden was op de locatie het bedrijf The Greenery gevestigd. Een aantal jaren 

geleden is voor dit terrein de bestemming gewijzigd. Ten tijde van de aanwezigheid van 

The Greenery was het terrein nog bestemd voor bedrijfsdoeleinden.  

 

Het terrein is vervolgens medio 2005 aangekocht door Ballast Nedam. Op verzoek van 

Ballast Nedam is de bestemming van het terrein aangepast naar een combinatie 

  

 

Inmiddels ligt het terrein er verpauperd bij en zijn er nog geen woon-werk units 

gerealiseerd. Gezien de huidige marktverwachtingen ligt het ook niet in de verwachting 

dat hier de komende jaren verandering in komt. Het terrein vormt daarmee niet de 

gewenste entree van de plaats Kraggenburg en dreigt meer en meer te verpauperen. 

 

Het bedrijf Top Fresh heeft de wens om te komen tot één nieuwe, gezamenlijke en 

logistiek optimale locatie. Deze locatie is mede via meerdere gesprekken met de 

gemeente als ook met lokale verenigingen gevonden  op deze locatie. Vestiging op 



deze locatie is vanuit een aantal invalshoeken interessant te noemen, te weten de 

volgende: 

 De voorgenomen activiteiten betekenen een toename van de werkgelegenheid voor 

Kraggenburg en directe omgeving, hetgeen als zeer welkom wordt ervaren vanuit 

Kraggenburg; 

 Door het verplaatsen van het bedrijf van 2 locaties naar 1 nieuwe locatie zullen de 

polderwegen naar verwachting minder belast worden. Het voormalige Greenery 

terrein is omsloten door provinciale wegen, waardoor er sprake is van relatief 

veilige transportroutes; 

 Op basis van de gewijzigde marktomstandigheden is de verwachting dat de 

dat de verpaupering van de locatie nog jaren door kan gaan, hetgeen ongewenst is; 

 an boer tot 

 

 Millieuhygiënisch gezien is de locatie prima geschikt voor de vestiging van een 

bedrijf als Top Fresh; 

 Het plan wordt mede gedragen door de vereniging Dorpsbelang Kraggenburg als 

ook door de lokale Ondernemers Verenging Kraggenburg (OVK). Het plan kan de 

algehele leefbaarheid en behoud van het voorzieningenniveau ten goede komen 

1.3 Bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan 'Kraggenburg, bedrijventerrein Koelhuisweg' bestaat uit de 

volgende stukken: 

- verbeelding NL.IMRO.0171.BP00542-ON01 met legenda; 

- regels; 

- voorliggende toelichting. 

 

Met de verbeelding is de bestemming van de in het plan begrepen gronden en 

opstallen aangegeven. De bijbehorende legenda legt een verbinding tussen de 

bestemming en de regels. 

 

In de regels zijn de bepalingen opgenomen teneinde de uitgangspunten van het plan 

zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting, waarin de aan het plan 

ten grondslag liggende gedachten, de uitkomsten van onderzoeken en de beschrijving 

van het plan zijn weergegeven. 

1.4 Begrenzing van het plangebied 

Het plangebied van voorliggend bestemmingsplan 'Kraggenburg, bedrijventerrein 

Koelhuisweg'  behelst globaal genomen het perceel zoals op de navolgende luchtfoto 

weergegeven. 

 



 
 

 

1.5 Leeswijzer 

Deze toelichting is als volgt opgebouwd: 

 

 Hoofdstuk 1 Inleidend hoofdstuk; 

 Hoofdstuk 2: Beleidskader, geeft een overzicht van het relevante Europees-, rijks-, 

provinciaal -en gemeentelijk beleid en onderzoeken; 

 Hoofdstuk 3 Het plan, hierbij wordt ingegaan op de uitgangspunten en de opzet van 

het bestemmingsplan; 

 Hoofdstuk 4 Omgevingsfactoren, gaat in op de relatie van het plan ten opzichte van 

de verschillende omgevingsfactoren; 

 Hoofdstuk 5 Toelichting op de regels, geeft een nadere toelichting op de regels; 



 Hoofdstuk 5 Voorbereiding plan en uitvoerbaarheid. Tenslotte behandelt deze de 

maatschappelijke en de financiële uitvoerbaarheid. 

1.6 Verantwoording 

Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is gebruik gemaakt van diverse 

(beleids)documenten en websites. Sommige (beleids)documenten en 

beeldbeschrijvende documenten zijn in voorkomende gevallen integraal overgenomen 

om de inhoud zoveel mogelijk te waarborgen. Daar waar bronnen zijn gebruikt is dat in 

de tekst weergegeven. 

 
  



2 Hoofdstuk 2 Beleidskader 

2.1 Algemeen 

In de keuze van het te voeren beleid moet de gemeente rekening houden met het 

opgestelde Rijksbeleid, provinciaal beleid en gemeentelijk beleid. Dit geldt vooral daar 

waar beleidsuitgangspunten aan de orde komen die betrekking hebben op de inhoud 

van het plan. 

2.2 Ruimtelijke ontstaansgeschiedenis 

De gemeente Noordoostpolder ligt in Nederlands twaalfde provincie, Flevoland. De 

gemeente heeft een oppervlakte van 59.620 hectare en telt 46.372  inwoners per 1 

januari 2014. Hieronder een weergave van de ligging van de gemeente 

Noordoostpolder binnen Nederland en de provincie Flevoland. 

 

 
Nederland, provincie Flevoland en de ligging van de gemeente Noordoostpolder in één oogopslag 

 

Algemene beschrijving gemeente Noordoostpolder 

Emmeloord fungeert als centrumplaats, omringd (op fietsafstand) door elf dorpen: Bant, 

Creil, Ens, Espel, Luttelgeest, Kraggenburg, Marknesse, Nagele, Rutten en Tollebeek. 

Onlangs heeft ook het voormalige Zuiderzee-eiland Schokland de status van "dorp" 

gekregen. Sinds 1962 is de Noordoostpolder een zelfstandige gemeente. Het karakter 

van de gemeente is sterk agrarisch. De ruimtelijke structuur van de polder wordt mede 

bepaald door de volgende elementen: 

 groene lijsten: boerderijen en dorpen als groene eilanden in de open agrarische 

ruimte; 

 ringen: IJsselmeerdijk en voormalige Zuiderzeedijk en de dorpenringweg; 

 radialen: het assenkruis dat de dorpenringweg met Emmeloord verbindt; 

 hiërarchische en concentrische opbouw; 



 verkaveling volgens een modulair systeem op basis van een standaardkavel (300m 

x 800m). 

 

 
Weergave assenkruis en dorpenring oorspronkelijke ontwerp 

 

Opbouw 

De Noordoostpolder ligt op de bodem van de voormalige Zuiderzee. De drooglegging 

van de Zuiderzee was een ambitieus Nederlands waterstaatkundig project uit het begin 

van de twintigste eeuw. Tussen 1927 en 1932 vond de afsluiting van de voormalige 

Zuiderzee plaats en begon de overheid met de aanleg van drie IJsselmeerpolders:de 

Wieringermeer (1927-1930), de Noordoostpolder (1936-1942) en de Flevopolder (1957-

1968). Met de winning van dit nieuwe land, kreeg de overheid de omvangrijke taak om 

een gehele provincie in te richten en bewoonbaar te maken. De overheid bepaalde de 

situering van de dorpen, de verkaveling van de polder en het verloop van wegen en 

kanalen. 

 

De Noordoostpolder vertoont duidelijke kenmerken van een rationeel landschap uit de 

20
e
 eeuw. Het belangrijkste kenmerk van de Noordoostpolder is dat het is ontworpen 

als eenheid, waarbij landschap, stedenbouw en architectuur onderdeel uitmaken van 

één integraal ontwerp. Het polderconcept, de concentrische opbouw op verschillende 

niveaus, is kenmerkend voor de ruimtelijke structuur. Vanwege het integrale ontwerp en 

de gaafheid van het landschap is de Noordoostpolder in de Nota 'Erfgoed en Ruimte  

aangewezen als te beschermen 'wederopbouwgebied'. 

2.3 Rijksbeleid 

2.3.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

Op 22 november 2011 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna: SVIR) door 

de Tweede Kamer aangenomen. De SVIR vormt de nieuwe, overkoepelende 

rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een 

doorkijk naar 2040. 

 

 

In de SVIR is de inhoud van een groot aantal beleidsstukken, waaronder 

de Nota Ruimte en diverse planologische kernbeslissingen, opgenomen. Het rijksbeleid 

richt zich op het versterken van de internationale positie van Nederland en het 



behartigen van de nationale belangen, zoals de hoofdnetwerken voor personen en 

goederenvervoer, energie, natuur, waterveiligheid, milieukwaliteit en bescherming van 

het werelderfgoed. Het beleid met betrekking tot verstedelijking, groene ruimte en 

landschap laat het Rijk, onder het motto 

aan provincies en gemeenten. Alleen in de 

Amsterdam en Rotterdam maakt het Rijk afspraken met decentrale overheden over de 

programmering van verstedelijking. Overige sturing op verstedelijking, zoals afspraken 

over binnenstedelijk bouwen, rijksbufferzones en doelstellingen voor herstructurering, 

laat het Rijk los. Er is enkel nog sprake van een 

-  vastgelegd in het Besluit ruimtelijke 

ordening. 

 

Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, door 

middel van een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker 

voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met 

elkaar verbindt. Om dit doel te bereiken, werkt het Rijk samen met andere overheden.  

 

In de SVIR zijn ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028 

geformuleerd. Het Rijk heeft drie hoofddoelen geformuleerd 

 

1. het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur; 

2. het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid, 

waarbij de gebruiker voorop staat; 

3. het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn. 

 

In totaal zijn 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, die bijdragen aan het 

realiseren van de drie hoofddoelen. Het betreft onder meer het borgen van ruimte voor 

de hoofdnetwerken (weg, spoor, vaarwegen, energievoorziening, buisleidingen), het 

verbeteren van de milieukwaliteit, ruimte voor waterveiligheid, een duurzame 

zoetwatervoorziening en klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor behoud 

van unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een nationaal 

netwerk voor natuur en ruimte voor militaire terreinen en activiteiten. Voorliggend 

bestemmingsplan heeft betrekking op het bestaande bedrijventerreinen Kraggenburg. 

2.3.2 Besluit algemene regels ruimte ordening 

Het 'Besluit algemene regels ruimtelijke ordening' (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende uitspraken uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het 

kabinet heeft in de SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de 

bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet. Het gaat om 

de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling 

Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, 

Ecologische hoofdstructuur, Erfgoeder van uitzonderlijke universele waarde, 

Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van nationaal 

belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen buiten het 

kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte). Het Rijk beëindigt de rol bij 

nationale landschappen, rijksbufferzones en het verstedelijkingsbeleid. In de 

structuurvisie worden de rijksdoelen en nationale belangen limitatief beschreven. 

 



De gehele Noordoostpolder, exclusief Urk en Schokland, is aangewezen als 

wederopbouwgebied, op grond van het nationaal belang 'Ruimte voor behoud en 

versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten'. In 

de Visie Erfgoed en Ruimte worden de kernkwaliteiten van deze gebieden toegelicht. 

 

Het Rijk zet in op bestuurlijke afspraken met gemeenten over een ontwikkelingsgerichte 

bescherming in bestemmingsplannen van deze wederopbouwgebieden. Voor dit 

bestemmingsplan heeft dit geen gevolgen, aangezien het een bestaand bedrijventerrein 

betreft. 

2.3.3 Ladder Duurzame Verstedelijking 

 daaraan toegevoegd. De ladder ondersteunt gemeenten 

en provincies in vraaggerichte programmering van hun grondgebied, het voorkomen 

van overprogrammering en de keuzes die daaruit volgen. De Minister van Infrastructuur 

en Milieu heeft een handreiking beschikbaar gesteld als hulpmiddel bij de toepassing 

van de ladder.  

 

Doel 

De ladder voor duurzame verstedelijking is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 

(SVIR) geïntroduceerd. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede 

ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. 

Het Rijk wil met de introductie van de ladder vraaggerichte programmering bevorderen. 

De ladder beoogt een zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle 

ruimtelijke en infrastructurele besluiten. De ladder is als procesvereiste opgenomen in 

het Bro. 

 

Opbouw ladder 

De ladder kent drie treden die achter elkaar worden doorlopen. 

 

Motiveringsplicht en resultaat 

Overheden dienen nieuwe stedelijke ontwikkeling te motiveren met de drie 

opeenvolgende stappen. De stappen bewerkstelligen dat de wens om een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling mogelijk te maken, nadrukkelijk wordt gemotiveerd en 

afgewogen met oog voor (1) de ruimtevraag, (2) de beschikbare ruimte en (3) de 

ontwikkeling van de omgeving waarin het gebied ligt. 

 

De stappen schrijven geen vooraf bepaald resultaat voor, omdat het optimale resultaat 

moet worden beoordeeld door het bevoegd gezag dat de regionale en lokale 

omstandigheden kent. Dit gezag draagt de verantwoordelijkheid voor de ruimtelijke 

afweging over die ontwikkeling. 

 

Wettelijk kader 

De ladder voor duurzame verstedelijking is het kader voor alle juridisch verbindende 

ruimtelijke plannen van de decentrale overheden. Hieronder vallen het 

bestemmingsplan, het inpassingsplan en de provinciale verordening, die een locatie 

voor stedelijke ontwikkeling aanwijst. Daarnaast is het benutten van de redeneerlijn van 

de ladder voor duurzame verstedelijking ook goed mogelijk bij de opstelling van andere 

ruimtelijke plannen waaronder structuurvisies. 



Als de ladder recent adequaat is toegepast in een structuurvisie bij 

verstedelijkingsopgaven kan de verplichte toelichting bij bestemmingsplannen hiernaar 

verwijzen. 

 

In tegenstelling tot het Bro is de inhoud van de handreiking niet dwingend of opleggend. 

Hieronder een weergave van het stappenplan van de Ladder Duurzame Verstedelijking. 

 

 
 

Trede 1 Bepalen regionale vraag naar ruimte 

Trede 1 vraagt de regionale ruimtevraag (kwantitatief én kwalitatief) voor stedelijke 

ontwikkelingen te bepalen. Dit betreft wonen, werken, detailhandel en overige stedelijke 

voorzieningen. Het gaat om de ruimtevraag waarin elders in de regio nog niet is 

voorzien. Eventuele andere initiatieven in de regio, zoals geplande woningbouwlocaties, 

binnenstedelijke herstructurering of leegstand dienen te worden meegenomen in de 

bepaling van de vraag naar nieuwe verstedelijkingsruimte. Kort gezegd is de vraag is 

gelijk aan de behoefte minus het aanbod (in plannen én in de bestaande voorraad met 

eenzelfde kwaliteit als de gevraagde kwaliteit). 

Met de regionale ruimtevraag in beeld kan worden beoordeeld of een voorgenomen 

stedelijke ontwikkeling voorziet in een actuele regionale behoefte. Zo ja, dan is trede 2 

aan de orde. 

 

Trede 1 in relatie tot Top Fresh 

Het bedrijf Top Fresh is in de bestaande situatie gevestigd op een tweetal 

bedrijfslocaties. Top Fresh is zowel internationaal als ook regionaal één van de weinige 

bedrijven die zich heeft toegespitst op de verwerking van Imperator wortelen tot baby 

carrots. De afzet naar dit product stijgt meer en meer. Het gevestigd zijn over een 

tweetal locaties is voor het groeiende bedrijf een beperking. Een groot deel van het 

bestaande bedrijf is gevestigd in het landelijk gebied nabij Kraggenburg. Om door te 

kunnen groeien is een nieuwe locatie noodzakelijk. Aangezien Top Fresh een speler in 

een niche-markt (wortelen) is, is er verder nog geen vraag naar ruimte van een 

soortgelijk bedrijf in deze regio. Voor een gedegen groei voor nu en in de toekomst 

heeft het bedrijf een aanzienlijke ruimtevraag. Er wordt minimaal een bedrijfshal 

gebouwd van circa 5400 m
2
 en er is voldoende buitenruimte nodig voor transport- en 

manouvreerruimte als ook ruimte voor het wassen van wortelen en een deel 



buitenopslag. Een ruimtebeslag van 2,5 a 3 hectare is wenselijk om het bedrijf de ruimte 

te geven die het nodig heeft om zich duurzaam en toekomstbestendig te kunnen 

ontwikkelen en dat bij voorkeur op een locatie die goed bereikbaar is. Het terrein van 

voormalige The Greenery biedt deze ruimte en is daarnaast goed bereikbaar. 

 

Trede 2 Bouwen binnen bestaand stedelijk gebied 

Trede 2 motiveert of de beoogde ontwikkeling plaats kan vinden binnen het bestaand 

stedelijk gebied. Dit kan door op 

bestemming te geven aan een gebied, door herstructurering van bestaande terreinen of 

door transformatie van bestaande gebouwen of gebieden. 

 

De motivering vraagt om te inventariseren wat de potentiële ontwikkelingslocaties zijn 

waar in de behoefte kan worden voorzien en om een inschatting van de (financiële) 

haalbaarheid daarvan. Kan de vraag volledig opgevangen worden binnen bestaand 

gebied dan is de ladder succesvol doorlopen en is de motivering na de afronding van 

deze stap klaar. Wanneer de regionale ruimtevraag niet of niet geheel binnen bestaand 

stedelijk gebied opgevangen kan worden, is trede 3 aan de orde. 

 

Trede 2 in relatie tot Top Fresh 

In eerste aanleg is van belang om te bepalen wat het stedelijk gebied is. De toelichting 

op de SER Ladder voor Duurzame Verstedelijking geeft daarover het volgende aan; 

 

Wat is stedelijk gebied? 

De ruimtevraag moet bij voorkeur worden opgevangen in het bestaand stedelijk gebied. 

Het zal nodig zijn om op basis van de gebiedsspecifieke situatie te bepalen wat ervaren 

wordt als stedelijk gebied. In het algemeen kan het bestaande stedelijk gebied worden 

gedefinieerd als het bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten 

behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de 

daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en 

infrastructuur. 

 

Op basis van het huidige bestemmingsplan behoren de grondne niet toe aan het 

landelijk gebied / buitengebied. De gronden zijn momenteel reeds bestemd als 

 igerende bestemmingsplan zijn hier (meerdere) 

bedrijven toegestaan in de milieucategorieën 1, 2 en 3.1. Gezien de ligging ten opzichte 

van bestaande infrastructuur en de plaats Kraggenburg en de aard va de omgeving kan 

verdergaande verpaupering onderhevig) bedrijventerrein, hoewel feitelijk bestemd als 

een locatie voor een combinatie werken-wonen, wordt getransformeerd tot een 

hoogwaardige agri-food gerelateerde bedrijfslocatie. Trede 2 is van toepassing. Er 

wordt voldaan aan de SER-Ladder voor duurzame verstedelijking. 

2.3.4 Flora en faunawet 

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild 

voorkomende inheemse planten en dieren. Samen met de Natuurbeschermingswet 

1998 heeft de Flora- en faunawet tot doel de Nederlandse natuur te beschermen. De 

Flora- en faunawet kent een 'zorgplicht'. Vanuit dit beginsel dient iedereen zo te 

handelen, of juist handelingen na te laten, dat de in het wild voorkomende dier- en 

plantensoorten daarvan géén of zo min mogelijk hinder ondervinden. De Flora- en 

faunawet heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. In het kader 



van het bestemmingsplan is een quickscan gedaan naar de flora en fauna (zie 

paragraaf 4.6 Ecologie en Flora en fauna). 

2.3.5 Visie erfgoed en ruimte 

In 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en Ruimte' schetst het kabinet haar visie op het 

borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De modernisering 

van de monumentenzorg wordt hiermee voortgezet. Voor de komende vijf jaren heeft 

het Rijk vijf prioritaire belangen benoemd: 

 

1. werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten; 

2. eigenheid en veiligheid: zee kust en rivieren; 

3. herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave : focus op groei en krimp; 

4. leven landschap: synergie tussen erfgoed, economie en ecologie; 

5. Wederopbouw: tonen van een tijdperk. 

 

Voor de Noordoostpolder en daarmee voor het plangebied is het vijfde belang relevant. 

Met uitzondering van Schokland en Urk is de gehele polder aangewezen als 

wederopbouwgebied (zie afbeelding).  

 

Doelstelling van het Rijk is dat de periode 1940-1965 in de toekomstige inrichting van 

Nederland herkenbaar aanwezig blijft op gebiedsniveau. Ondanks  of misschien ook 

dankzij - de massale en soms nietsontziende ontwikkelingen, zijn er in deze periode 

veel ideeënrijke, innovatieve en ongekende ontwerpen gerealiseerd, zowel bij stedelijk 

herstel en uitbreiding als bij de herinrichting van het landelijk gebied en de aanwinst van 

nieuw land. De bijzondere eigenschappen van deze gebieden verdienen meer publieke 

aandacht en de meest bijzondere gebieden een publieke bescherming. De 

Noordoostpolder is op grond van de volgende karakteristieke aangemerkt als te 

beschermen wederopbouwgebied: 

1. grootschalige droogmakerij met verspreide, rationeel geordende agrarische 

bebouwing en erven; 

2. ring van dorpen rond de hoofdkern Emmeloord; 

3. functioneel patroon van wegen en waterwegen met bijbehorende 

beplantingsprofielen. 

 



 
Uitsnede kaartbeeld wederopbouwgebieden. Bron: Visie Erfgoed en Ruimte. 

2.3.6 Conclusie Rijksbeleid 

Het Rijksbeleid is gericht op zuinig ruimtegebruik. Open ruimte moet zoveel mogelijk 

behouden blijven. Voor de Noordoostpolder als geheel geldt bij ruimtelijke 

ontwikkelingen dat rekening moet worden gehouden met de status van het gebied als 

wederopbouwgebied. Het voorliggende bestemmingsplan maakt een nieuwe 

ontwikkeling mogelijk, maar 

dienst heeft gedaan als bedrijventerrein en waar ook sprake was van een groot 

bebouwd oppervlakte. Het plan voldoet hiermee aan het rijksbeleid, de ontwikkeling 

hoeft niet als volledig nieuw te worden gezien en is als passend te beschouwen binnen 

het rijksbeleid. 

2.4 Provinciaal beleid 

2.4.1 Omgevingsplan 2006 

In dit plan is het integrale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 

2006-2015 neergelegd, met een doorkijk naar 2030. Het Omgevingsplan is een 

samenbundeling van de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan, 

Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. 

Door de vier plannen in één integraal plan samen te voegen, zijn de hoofdlijnen van het 

beleid van de provincie Flevoland compact en is de samenhang tussen de diverse 

beleidsterreinen het best gewaarborgd. Het Omgevingsplan bevat tevens de hoofdlijnen 

van het economische, sociale en culturele beleid. 

 

Provinciale ambitie 

De provincie wil in Flevoland verdere grootschalige ontwikkelingen mogelijk maken en 

deze deels zelf, samen met partners, ter hand nemen. De provincie is bereid om ruimte 

te reserveren voor functies waarvoor in omliggende regio's onvoldoende ruimte is. De 

voorwaarde daarvoor is een evenwichtige ontwikkeling. Samen met partners binnen en 



buiten het gebied wordt zicht geboden op het oplossen van maatschappelijke 

vraagstukken, die samengaan met het tempo van de ruimtelijke ontwikkelingen in 

Flevoland, zoals achterblijvende bereikbaarheid, voorzieningenniveau en 

werkgelegenheid. 

 

Het belangrijkste doel van de provincie is het creëren van een goede woon-, werk- en 

leefomgeving in heel Flevoland. De verstedelijking moet ingepast worden in een 

hoogwaardige landelijke omgeving en moet passen bij de gerealiseerde en geplande 

infrastructuur. De creatie van aantrekkelijke woongebieden in een groen-blauwe 

omgeving maakt Flevoland concurrerend met andere gebieden. Zo is niet alleen sprake 

van overloop uit de drukke en dure Randstad naar een ruimer en goedkoper Flevoland 

(push factor), maar kiezen mensen bewust voor het attractieve woonmilieu van 

Flevoland (pull factor). 

2.4.2 Structuurvisie werklocaties Flevoland 

Het beleid tructuurvisie werklocaties Flevoland 2011  is aanvullend beleid op het 

bovengenoemd Provinciaal Omgevingsplan. In dit aanvullende beleid stelt de Provincie 

Flevoland rekening te houden met het vastomlijnd kader van de Gemeentelijke Visie op 

de Vestigingslocaties waarbij wordt gekeken naar de geplande omvang van het 

bedrijventerrein en waarbij de Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt toegepast 

om overschot of een te kort aan bedrijventerrein te voorkomen. 

 

In de Ladder vraagt de Provincie Flevoland aandacht voor de omvang van nieuw aan te 

leggen bedrijventerrein en worden de te ontwikkelen werklocaties afgezet tegen de 

markt vraagt. In de Ladder is het uitgangspunt eerst intensiveren en herstructureren en 

dan pas nieuwe locaties ontwikkelen. Op het huidige bedrijventerrein van Kraggenburg 

is de benodigde ruimte aanwezig om het bedrijf Top Fresh te kunnen huisvesten.  

Daarom is gekozen voor herstructuring van het bestaande bedrijventerrein en wordt 

voldaan aan de Ladder. 

2.4.3 Locatiebeleid Stedelijk Gebied 2011 

Met het provinciaal Locatiebeleid Stedelijk Gebied geeft de provincie invulling aan op 

welke wijze er dient te worden om gegaan met betrekking tot de uitgangspunten zoals 

die zijn neergelegd in het Omgevingsplan Flevoland 2006 met betrekking tot het 

locatiebeleid stedelijk gebied. 

 

In het locatiebeleid staan de volgende regels opgenomen voor bestaande en nieuw te 

ontwikkelen reguliere bedrijventerreinen; 

 Ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit geldt dat er een beeldkwaliteitsplan aan 

het plan wordt toegevoegd indien het bedrijventerrein grenst aan een snelweg 

of provinciale weg; 

 Wat betreft de bereikbaarheid is het van belang dat er geparkeerd kan worden 

op eigen terrein, dat het terrein bij een hoge kantoorhoudendheid minimaal 

twee maal per uur wordt ontsloten met openbaar vervoer, dat er een goede 

verbinding met het wegennet is en dat er een goede fietsontsluiting is; 

 Dat er ten aanzien van de leefbaarheid voornamelijk bedrijven worden 

gevestigd in de milieucategorie 1, 2 en 3 van de VNG-bedrijvenstaat waarbij de 

voorkeur ligt op categorie 3. 

 



Op dit bestaande bedrijventerrein is sprake van een goede landschappelijke inpassing. 

Het terrein is in de bestaande situatie zwaar omzoomd met een groenbuffer. Er is geen 

sprake van bedrijvigheid met een hoge kantoorhoudendheid. Er wordt voorzien in de 

realisatie van een milieucategorie 3 bedrijf. Het plan is in overeenstemming met het 

genoemde beleidsplan.  

2.5 Gemeentelijk beleid 

2.5.1 Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de 

gemeenteraad. De Structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en 

gewenste waarden en kwaliteiten beschrijft. De visie heeft als doel de verschillende 

belangen, zoals voor het landschap, de kernen en de gemeenschap, zorgvuldig af te 

wegen en hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te bepalen voor de periode tot 

2025. 

 

De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is vooral gericht op behoud en verbetering van 

de bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het 

versterken van het landschap en leefbaarheid in de gemeente Noordoostpolder. 

De Structuurvisie is een document voor de langere termijn. Daarom kent zij een zekere 

mate van globaliteit en abstractie. De visie vormt de basis voor het toekomstig beleid. 

Ter uitwerking van de structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen, 

uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om concrete 

(plan)ontwikkelingen in gang te zetten. 

 

Voor werken is het Sociaal economisch beleidsplan 2012-2016 leidend. Hieronder 

wordt puntsgewijs een overzicht gegeven van de belangrijkste uitgangspunten voor de 

structuurvisie aangaande werken in Emmeloord en de dorpen. 

 Voldoende werk voor de huidige en toekomstige inwoners. Streven naar een 

werkgelegenheidsgraad die gelijk is aan het landelijk gemiddelde; 

 Aantrekken van en ruimte bieden aan nieuwe bedrijvigheid in de polder; 

 Bestaande werklocaties worden bij voorkeur herontwikkeld voordat nieuwe 

grond wordt verworven (SER-ladder toepassen: eerst inbreiden, dan pas 

uitbreiden). Unieke concepten met bovenregionale mogelijkheden, die zorgen 

voor extra werkgelegenheid, blijven wel mogelijk; 

 Huidige voorraad bedrijventerreinen en kantorenlocaties herzien (De Munt III, 

Marknesse); 

 Zorgdragen voor een goede uitstraling en landschappelijke inpassing van 

werklocaties; 

 Samenwerken en beter op elkaar aan laten sluiten (waar mogelijk ook 

ruimtelijk) van onderwijs, bedrijfsleven en overheid; 

 Aantrekkelijke werkmilieus aanwijzen voor hoogwaardige bedrijvigheid. 

Kantoren: uitbreiding is op drie formele locaties mogelijk (Emmeloord-Centrum, 

De Munt, Ecopark); 

 Gemengde woonwerkmilieus mogelijk maken aan de randen van bestaande en 

nieuwe woongebieden, waar dit niet tot overlast leidt voor omwonenden 

(bijvoorbeeld in vrijkomende accommodaties); 

  

 



Het bestaande bedrijventerrein ligt al een aantal jaren braak. Voorliggende ontwikkeling 

is in overeenstemming met de structuurvisie, omdat er sprake is van de herontwikkeling 

van een bestaande werklocatie met een in de omgeving passende vorm van 

bedrijvigheid (SER-ladder). 

2.5.2 Milieubeleid 

In het "Milieubeleidsplan 2005-2008" zijn duurzame stedenbouw en duurzame 

bedrijventerreinen belangrijke onderwerpen. In dat plan is vervat dat de gemeente haar 

beleid voor bedrijven zal blijven richten op duurzame economische ontwikkeling waarin 

economische groei gecombineerd wordt met een relatieve vermindering in de toename 

van de milieudruk.  

Algemene uitgangspunten zijn derhalve: 

 behoud en versterking van de huidige relatief gunstige milieukwaliteit; 

 minimaal het behouden van de kernkwaliteiten van het landelijk gebied en waar 

nodig, dan wel gewenst, verbeteren. 

 

Milieubeleid dat uitgaat van duurzaamheid doet geen  (onevenredige) afbreuk aan de 

omgeving. Dit kwaliteitsbeleid past in de ontwikkeling van de toekomstvisie "Ruimte 

voor kwaliteit". De gemeente Noordoostpolder kiest in de toekomstvisie duidelijk voor 

kwaliteit. Ruimte, rust en schone lucht zijn de kernkwaliteiten van de Noordoostpolder. 

Wonen, werken en verkeer moeten op voldoende afstand van elkaar plaatsvinden. 

 

De gemeente Noordoostpolder heeft zich tot doel gesteld de relatief gunstige 

milieukwaliteit in de polder te behouden en te versterken. Eén van de middelen die zij 

daartoe inzet is duurzaam bouwen. Dit is een manier van bouwen waarbij negatieve 

effecten voor milieu en gezondheid ten gevolge van het bouwen en de gebouwde 

omgeving tot een minimum worden beperkt. Zo is de volgende doelstelling opgenomen 

in het gemeentelijk milieubeleidsplan en het meerjaren milieu-uitvoeringsprogramma 

2005-2008 (MMUP):  

 

'De gemeente Noordoostpolder stimuleert duurzaam bouwen als een vanzelfsprekend 

onderdeel van de totstandkoming, vernieuwing en het gebruik van de bebouwde 

omgeving.  

 

Inmiddels is de startnotitie Milieuplan 2009-2013 door burgemeester en wethouders 

vastgesteld. Met behulp van deze startnotitie wil het college inventariseren welke 

milieuonderwerpen inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties van 

Noordoostpolder belangrijk vinden. Ook wil zij ideeën en wensen in kaart brengen die 

straks mogelijk een plek krijgen in het Milieubeleidsplan. 

 

In de startnotitie staan de woorden flexibel en ambitie centraal. Flexibel in die zin dat 

het plan de mogelijkheid biedt de uitvoering van beleid tussentijds aan te passen. Het 

plan kan zo bijvoorbeeld inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Ambitie staat voor het feit 

dat de gemeente een stap extra wil zetten dan het wettelijk minimumniveau. 

 

In de startnotitie wordt voorgesteld het milieubeleid gebiedsgericht te formuleren. Per 

gebied worden dan milieuthema's benoemd, die het beste passen bij dat gebied. Per 

thema is vervolgens een ambitieniveau aangegeven. Het is de bedoeling om de 

thema's uit te werken binnen de volgende vijf gebieden: 

 



1. Wonen en werken - (ambitie: afval, energie en klimaat en duurzaam bouwen). 

2. Grootschalige landbouw - (ambitie: energie en klimaat en natuur en landschap). 

3. Natuur en Recreatie - (ambitie: afval, geluid, geur, water, natuur en landschap). 

4. Cultuurhistorie - (ambitie op bodem, geluid, water, natuur en landschap). 

5. Glastuinbouw - (ambitie op afval, energie en klimaat, water). 

2.5.3 Welstandsnota gemeente Noordoostpolder (2013) 

 

 

De welstandsnota vaart een nieuwe koers. Een groot deel van het grondgebied van de 

gemeente Noordoostpolder is welstandsvrij terwijl voor bepaalde categorieën 

bouwwerken nog maar zeer beperkte welstandseisen gelden. 

Ook gaat de nota over het in stand houden en bevorderen van de kwaliteit van de 

bebouwing, die een duidelijke bijdrage levert aan het karakteristieke beeld van de 

gemeente. 

 

Zoals gezegd vaart de gemeente Noordoostpolder een nieuwe koers: een groot deel 

van het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder is welstandsvrij of 

welstandsluw. In deze gebieden hoeven bouwplannen niet meer of slechts beperkt 

getoetst te worden aan redelijke eisen van welstand. Voorbeelden hiervan zijn 

woonwijken gebouwd na de jaren 50 van de vorige eeuw, bedrijventerreinen, 

achterkantsituaties en het buitengebied. Het plangebied wordt aangemerkt als een 

bedrijventerrein, hiermee is het gebied welstandsvrij. 

 

Voor bedrijventerreinen gelden geen welstandscriteria vanwege enerzijds de aard van 

de bebouwing (bedrijfsgebouwen) en de situering (op een bedrijventerrein). De 

esthetische kwaliteit van de nieuwe bebouwing is over het algemeen gemiddeld tot 

goed. Op zichtlocaties vestigen zich veelal bedrijven die het bedrijfsgebouw als 

 inzetten. 

 

 
  



3 Hoofdstuk 3 Plan- en locatiebeschrijving 

3.1 Ligging en historie 

Het perceel ligt op het bedrijventerrein Kraggenburg aan de Zuiderringweg te 

Kraggenburg. Kraggenburg ligt in de gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland. 

Hieronder is de ligging van Kraggenburg binnen de gemeente Noordoostpolder 

zichtbaar gemaakt. 

 

 
 

De plaats Kraggenburg ontleent haar naam aan een lichtwachterswoning annex tolhuis 

dat nu bekend staat als Oud Kraggenburg. Het behoort, naast historische panden op 

Schokland, tot de oudste bebouwing in de Noordoostpolder. Het oorspronkelijke houten 

huisje verging in een vliegende storm en werd in 1876/1877 vervangen door de stenen 

woning die er nu nog staat. 

 

In het midden van de negentiende eeuw stelde "De Naamloze Maatschappij ter 

verbetering van den handelsweg over het Zwolse Diep" zich ten doel om door middel 

van in de Zuiderzee aangelegde leidammen de scheepvaartweg vanuit Zwolle en 

Overijssel aanzienlijk te verbeteren en verzanding van de Overijsselse Vecht tegen te 

gaan. 

 



Voor de aanleg van de leidammen werden "kraggen" gebruikt: drijvende stroken vast 

ineengegroeide zoden van riet en waterplanten. Die kraggen waren voor een spotprijs 

te koop in de omgeving van Wanneperveen, Dwarsgracht en Giethoorn waar door 

ontvening grote watergebieden waren ontstaan. 

 

Aan het eind van de westelijke leidam werd een huisje van hout en plaggen gebouwd 

voor de licht/tolwachter en zijn gezin. Toen de leidammen klaar waren schijnt een 

werknemer met de naam Jacob Bruintjes een spottende opmerking te hebben gemaakt 

over die "Kraggenburgt". Zo is volgens de overlevering de naam ontstaan en daarom 

werd in het huidige Kraggenburg de Jacob Bruintjesstraat naar hem vernoemd. 

 

Hieronder een historisch overzicht van de ontwikkeling van het plangebied en omgeving 

op basis van beschikbaar historisch kaartmateriaal, waarbij duidelijk wordt dat de polder 

pas na de Tweede wereldoorlog is drooggelegd en verder ontwikkeld. Op de eerste 

weergave hieronder een prent uit om en nabij 1850 met in de oranje cirkel de globale 

ligging van Kraggenburg, toen nog Zuiderzee. 

 

 
 

 Anno 1944 



 

 Anno 1955 

 

Anno 1964          Anno 1975 

 
Anno 1995 



 

Zichtbaar is gemaakt de ontwikkeling van Kraggenburg en omgeving en het plangebied 

vanaf medio 1850 (toen nog Zuiderzee) tot en met het heden. Ten aanzien van het 

plangebied is zichtbaar gemaakt dat ter plaatse de ontwikkeling qua bebouwing is 

Medio 2008 is de locatie na een brand ontdaan van de bebouwing en inmiddels is er 

sprake van een braakliggend terrein. 

3.2 Het perceel in zijn omgeving 

 
 

Het perceel bevindt zich aan de noordwestkant van Kraggenburg. Het perceel wordt 

aan de noord- en oostzijde begrensd door de N719 (Leemringweg) en aan de zuidzijde 

door de N352 (Zuiderringweg) en aansluitend de bebouwde kom van Kraggenburg. Aan 

de westzijde bevinden zich de bedrijfsgebouwen van lichtere vormen van bedrijvigheid. 

3.3 Het perceel zelf 

Het perceel waar het bedrijf Top Fresh zich wenst te vestigen is ongeveer 2,6 hectare 

groot. Momenteel is het terrein onbebouwd.  De terreinverharding vanuit de periode dat 

The Greenery hier gevestigd was is nog wel aanwezig.  

 

Hieronder een weergave van het plangebied en de invulling van het plangebied met 

gebouwen en infrastructuur. 

 



 

3.4 Het plan 

Het is de bedoeling dat binnen het plangebied het volledige bedrijf Top Fresh (Top 

Fresh BV en Top Fresh Handel) zich gaat vestigen. 

 

Ten behoeve van de vestiging van het bedrijf Top Fresh wordt een bedrijfshal gebouwd 

met een oppervlakte van 60 m x 90 m = 5400 m
2
. In het noordelijke deel van het 

plangebied wordt een waterbassin aangelegd van 20 m x 64 m = 1280 m
2
 met daarin 

schoon water voor het wassen van de wortels en tevens de opvang van het vuile water 

dat overblijft na het wassen. Tevens wordt in het noord- en noordoostelijk deel van het 

terrein voorzien in de opslag van (lege) kratten en afvalresten. 

 

 
 



De bedrijfshal krijgt een goothoogte van circa 7,50 meter en een maximale bouwhoogte 

van 12,0 meter.  

 

Hieronder nog enkele referentiebeelden van de te realiseren bedrijfshal. 

 

 
 

 

3.5 Ontsluiting en parkeren 

De ontsluiting en routering van het terrein is zo ingericht dat vanaf de Zuiderringweg de 

bedrijfslocatie zijn ingang heeft en aan de westzijde de uitgang is geprojecteerd op de 

Koelhuisweg. Deze weg voldoet aan de eisen die een toegangsweg voor een 

bedrijventerrein moet hebben. De uitrit op de Zuiderringweg zal alleen als inrit naar Top 

Fresh worden gebruikt en alleen voor rechts afslaand verkeer komende vanaf de 

rotonde Zuiderringweg-Kragge .  

 

Daarnaast zal de verkeersafwikkeling in de toekomstige situatie een verbetering zijn ten 

opzichte van het huidige bestemmingsplan die woon-/werkclusters mogelijk maakt. In 

die situatie wordt het verkeer alleen via de Koelhuisweg geleid, wat een grotere 

belasting voor de weg betekent. Het bedrijf Top Fresh BV heeft een lagere 

verkeersaantrekkende werking dan als de realisatie van 20 bedrijfskavels (woon-

/werkclusters). Parkeren vindt plaats op eigen terrein. 

 
  



4 Hoofdstuk 4 Milieu- en gebiedsaspecten 

4.1 Algemeen 

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet worden nagegaan of er 

milieuaspecten zijn (in of nabij het plangebied) die belemmeringen (kunnen) vormen 

voor de in het plangebied opgenomen functies. In dit kader dient aandacht te worden 

besteed aan: 

 

1. Archeologie; 

2. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

3. Bodem; 

4. Cultuurhistorie; 

5. Flora- en fauna; 

6. Geluid(hinder); 

7. Luchtkwaliteit; 

8. M.E.R.-beoordeling; 

9. Milieu(hinder); 

10. Verkeer en vervoer; 

11. Water(toets). 

4.2 Archeologie 

4.2.1 Aanleiding en doel 

De toenemende bedreiging van het archeologische erfgoed in heel Europa, niet alleen 

door natuurlijke processen of ondeskundig gebruik van het bodemarchief, maar ook 

door ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, gaf aanleiding voor het in 1992 door de 

Europese lidstaten ondertekende Verdrag van Valletta. Dit verdrag wordt ook wel het 

Verdrag van Malta genoemd. 

 

Doel van het archeologisch (voor)onderzoek is het waar nodig beschermen van 

archeologische waarden en het streven naar behoud van de waarden in de bodem (in 

situ). De essentie van het archeologisch (voor)onderzoek is het verkrijgen van 

gegevens over de archeologische resten in de bodem teneinde in een vroeg stadium 

een goede afweging te kunnen maken van alle bij een ruimtelijk besluit betrokken 

belangen. 

4.2.2 Doorwerking naar het plan 

In de toelichting moet worden aangegeven hoe het cultureel erfgoed wordt beschermd 

in relatie tot de wettelijke bepalingen (Wet op de archeologische monumentenzorg) en 

hoe met het oog op het noodzakelijk onderzoek met het aspect archeologie is 

omgegaan. Eventuele onderzoeksrapporten moeten als bijlage bij de toelichting worden 

gevoegd. 

 

Op basis van de gemeentelijke archeologische beleidskaart geldt het volgende ten 

aanzien van het aspect archeologie in relatie tot het plangebied. Hierna een uitsnede 

van de archeologische beleidskaart. 

 



  
 

Binnen het plangebied is sprake van meerdere archeologische verwachtingswaarden, 

te weten een hoge verwachtingswaarde, een gematigde verwachtingswaarde en een 

lage verwachtingswaarde. Binnen gebieden met een lage verwachtingswaarde geldt dat 

geen nader archeologisch onderzoek nodig is.  

 

De maatregelen ten aanzien van het omgevingsvergunningstelsel voor de gematigde en 

hoge archeologische verwachtingswaarde zijn: 

1. bij gronden met een gematigde archeologische verwachting dient bij 

bouwontwikkelingen groter dan 100 m
2
 onderzoek gedaan te worden en bij 

aanlegwerkzaamheden met een oppervlak groter dan 5000 m
2
 dient onderzoek 

gedaan te worden; 

2. bij gronden met een hoge archeologische verwachtingswaarde dient bij 

bouwontwikkelingen groter dan 100 m
2
 onderzoek gedaan te worden en bij 

aanlegwerkzaamhden met een oppervlak groter dan 500 m
2
 dient onderzoek 

gedaan te worden. 

 

In de voormalige situatie was (forse) bebouwing aanwezig. Van belang is om na te gaan 

hoeveel m
2
 

waar de bebouwing heeft gestaan zijn reeds verstoord. Het gaat dus om alles wat 

 

Hierna een weergave van de oppervlakte van de inmiddels gesloopte bebouwing en 

verhard oppervlakte. 

 

Het voormalige bebouwde en verharde terrein heeft een oppervlakte van circa 130 m x 

157 meter = circa 2 hectare aan verstoord terrein. 

 

 



 
 

Dan is vervolgens van belang na te gaan hoe groot de nieuwe bebouwing wordt en in 

hoeverre de bebouwingscontour over de bestaande verstoring heen gelegd is. Daartoe 

een situatieschets van de gewenste nieuwe bebouwing. 

 

 
 



De bouwcontour van het gewenste bedrijf ligt in zijn geheel over gronden waar de 

voormalige bebouwing als ook de bestaande betonbestrating aanwezig was en is. Deze 

gronden zijn verstoord, zodat nader onderzoek naar archeologie niet nodig is.  

 

Daarnaast was het plangebied 150 jaar geleden nog zee. Indien hier al archeologische 

waarden verwacht worden zijn deze van archeologisch gezien recente datum. 

Hieronder nogmaals een visualisatie dat hier vroeger zee was. 

 

 
 

Daarnaast kan nog worden genoemd dat in 2008 een archeologisch onderzoek heeft 

plaatsgevonden in het gebied direct ten noordwesten van voorliggend plangebied. Dit 

onderzoek is als bijlage gevoegd bij het bestemmingsplan Kraggenburg Herziening 

woonwerkclusters 2004. Conclusie uit dat onderzoek was ook dat het gebied destijds 

(toen er nog sprake was van de Zuiderzee) niet geschikt was voor bewoning. 

4.3 Bodem 

4.3.1 Aanleidingen doel 

Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet bodembescherming (Wbb). Het doel 

van de Wbb is om te voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen 

ontstaan. Voor bestaande bodemverontreinigingen is aangegeven in welke situaties 

(omvang en ernst van verontreiniging) en op welke termijn sanering moet plaatsvinden. 

Hierbij dient de bodemkwaliteit tenminste geschikt te worden gemaakt voor de functie 

die erop voorzien is, waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk wordt 

voorkomen. 

Het beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde 

functie. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit. 

4.3.2 Doorwerking naar het plan 

Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient onderzoek te worden gedaan naar de 

kwaliteit van de bodem. Wanneer een bestemmingsplan betrekking heeft op vastlegging 

van een bestaande situatie is in beginsel geen bodemonderzoek noodzakelijk.  

 



Voorliggend bestemmingsplan betreft een bestemmingsplan dat toeziet op een nieuwe 

ontwikkeling. Op voorhand is de locatie als verdacht aangemerkt, zie hiertoe 

onderstaande uitsnede van de kaart van het Bodemloket voor het gebied. 

 

 
 

Aangezien de locatie op voorhand als verdacht is aangemerkt is er een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau FMA 

Nillesen uit Emmeloord. De gehele onderzoekrapportage, bekend onder de titel 

gevoegd. Hierna volgt, integraal overgenomen, het resultaat van het uitgevoerde 

onderzoek. 

 



 

4.4 Besluit externe veiligheid inrichtingen 

4.4.1 Aanleiding en doel 

Bij het transport, de opslag en bij het be- en verwerken in bedrijven van gevaarlijke 

stoffen, maar ook nabij luchthavens bestaat de kans op ongevallen waarbij slachtoffers 

vallen die niet bij de activiteit betrokken zijn. Personen die in bedrijven werken worden 

door de wetgeving rond arbeidsomstandigheden beschermd. Personen die zich buiten 

(extern) de bedrijfsgrens bevinden worden beschermd door wet- en regelgeving voor 

externe veiligheid. De vuurwerkramp in Enschede van mei 2000 heeft geresulteerd in 

een formalisering en deels aanscherping van wet- en regelgeving om het risico van 

dergelijke ongevallen te beperken. 

 

Het doel van de toets op externe veiligheidsaspecten rond ruimtelijke plannen is na te 

mogelijkheid te bieden een externe veiligheidssituatie te creëren die voldoet aan de 

behoeften. Daartoe kan het ruimtelijk initiatief of specifieke wijze worden ingevuld en 

kunnen eventuele aanvullende maatregelen worden getroffen. 

 

Het externe veiligheidsonderzoek richt zich eerst op het plaatsgebonden risico. Dit geeft 

 rond een bron. 

Vervolgens wordt nagegaan wat de hoogte van het groepsrisico is. Dit geeft inzicht in 

de aantallen personen die bij een ongeval kunnen worden betrokken. Als er sprake is 

van groepsrisico, als een ongeval tot meer dan 10 dodelijke slachtoffers kan leiden, 

moeten risicogegevens worden verzameld, moet een advies over het voorgenomen 

initiatief aan de regionale brandweer worden gevraagd en is de initiatiefnemer verplicht 



de veranderingen in het groepsrisico door de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling te 

verantwoorden. 

4.4.2 Doorwerking naar het plan 

Het Besluit richt zich primair op inrichtingen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. In 

artikel 2, lid 1 van het BEVI staan de inrichtingen genoemd waarop het besluit van 

toepassing is. Deze inrichtingen brenge

aanwezige risicogevoelige objecten. Een bedrijf als deze is geen Bevi-inrichting. Echter 

een bedrijf als deze wordt wel aangemerkt als een (beperkt) kwetsbaar object, zodat 

beoordeeld dient te worden of er in de nabijheid van het terrein eventueel Bevi-

inrichtingen zijn die van invloed zijn/kunnen zijn op het bouwplan. Hiertoe is een check 

uitgevoerd aan de risicokaart Flevoland. Dit levert het volgende beeld op. Er bevinden 

zich geen Bevi-inrichtingen in de nabijheid van het plangebied, zodat nader onderzoek 

vanuit het aspect Externe veiligheid niet nodig is. 

 

Op de volgende bladzijde een uitsnede van de genoemde risicokaart. 

 

4.5 Cultuurhistorie 

4.5.1 Aanleiding en doel 

Modernisering Monumentenwet (MoMo)/Wijziging Bro 

Per 1 januari 2012 is de wijziging van het Bro in werking getreden die een verplichting 

inhoudt om in de toelichting van het bestemmingsplan een beschrijving op te nemen 

van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in 

de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden. 

 

Wat zijn cultuurhistorische waarden? De Memorie van Toelichting bij het Besluit 

ruimtelijke ordening zegt met betrekking tot artikel 3.1.6 het volgende: 

 



"Bij cultuurhistorische waarden gaat het over de positieve waardering van sporen, 

objecten, patronen en structuren die zichtbaar of niet zichtbaar onderdeel uitmaken van 

onze leefomgeving en een beeld geven van een historische situatie of ontwikkeling. In 

veel gevallen bepalen deze cultuurhistorische waarden de identiteit van een plek of 

gebied en bieden ze aanknopingspunten voor toekomstige ontwikkelingen. Deze 

cultuurhistorische elementen kan men niet allemaal als beschermd monument of 

gezicht aanwijzen, maar zijn wel onderdeel van de manier waarop we ons land beleven, 

inrichten en gebruiken" 

 

Het begrip cultuurhistorie heeft drie aspecten: 

 

1. Historische (stede)bouwkunde / bovengrondse monumentenzorg; bijvoorbeeld 

kastelen, kerken, oude boerderijen of landhuizen, maar ook stedenbouwkundige 

elementen als beschermde stads- of dorpsgezichten; 

2. Archeologie; sporen en vondsten van menselijk handelen in het verleden die in de 

bodem zijn achtergebleven, bijvoorbeeld potscherven, resten van voedselbereiding, 

graven, maar ook verkleuringen in de grond die duiden op bewoning of 

infrastructuur. Een verzamelterm hiervoor is 'archeologische waarden'. Alle 

archeologische waarden bij elkaar zijn het 'bodemarchief'. Deze sporen kunnen zich 

ook onder water bevinden zoals bijvoorbeeld verdronken nederzettingen of 

scheepswrakken; 

3. Cultuurlandschap/historische geografie: alle landschappelijke elementen die het 

gevolg zijn van menselijk handelen in het verleden, bijvoorbeeld 

verkavelingspatronen, pestbosjes, landgoederenzones of ontginningsassen. 

4.5.2 Doorwerking naar het plan 

De gemeente Noordoostpolder is een duidelijk voorbeeld van een rationeel landschap 

uit de 20
e
 eeuw (rond 1940 drooggelegd), waarin de twee voormalige eilanden Urk en 

Schokland als zelfstandige elementen zijn opgenomen. Dit rationeel vormgegeven 

landschap is niet alleen ontworpen vanuit het oogpunt van optimale landbouwkundige 

productie, maar ook als wetenschappelijke, esthetische en intellectuele uitdaging. 

Onderdelen van de inrichting van de gemeente Noordoostpolder die kenmerkend zijn 

voor het gebied zijn: 

 de kavelmaat; 

 de erven met bijbehorende erfsingels; 

 de diverse typen boerderijen; 

 de arbeiderswoningen; 

 de kavel- en erfsloten; 

 het grondgebruik. 

 

Bij voorliggend plan is sprake van het bouwen op een reeds bestaand bedrijfsterrein op 

de locatie van inmiddels afgebroken en verwijderde bedrijfsgebouwen.  

De bouw van het bedrijfsgebouw leidt dan ook niet tot aantasting van eventuele  

cultuurhistorische waarden. In het plangebied komen geen monumenten voor. 

Vanuit het oogpunt van cultuurhistorie mag het bestemmingsplan uitvoerbaar worden 

geacht. 



4.6 Ecologie, Flora en Fauna en Natuur (gebieds- en soortenbescherming) 

4.6.1 Aanleiding en doel 

In Nederland zijn er verschillende wetten die de natuur beschermen. De belangrijkste 

zijn de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. Door de natuur te 

beschermen kunnen zeldzame diersoorten en plantensoorten beter overleven. 

 

Natuurbeschermingswet 1998: gebiedsbescherming 

De Natuurbeschermingswet 1998 is alleen gericht op gebiedsbescherming. De wet 

regelt de natuurbescherming van bijvoorbeeld beschermde Natuurmonumenten, Natura 

2000-gebieden en Wetlands. 

 

Flora- en faunawet: natuurbescherming voor planten en dieren 

De Flora- en faunawet beschermt in het wild voorkomende diersoorten en 

plantensoorten. De wet heeft regels over de jacht, beheer en schadebestrijding. Ook 

omvat het regels over de handel in dieren en planten en het bezit van bedreigde dieren 

en planten. Het is niet toegestaan planten te plukken die onder de Flora- en faunawet 

vallen. Dieren die onder de wet vallen, mogen niet worden gedood, gevangen of 

verstoord. 

4.6.2 Doorwerking naar het plan 

De vraag om een natuurtoets komt voort uit de Flora- en faunawet. In deze wet wordt 

voor ruimtelijke ingrepen, zoals de geplande werkzaamheden, inzicht vereist in de 

aanwezigheid van beschermde plant- en diersoorten en de effecten van de ingrepen op 

deze soorten. Door middel van internet- en literatuuronderzoek en indien noodzakelijk 

een veldbezoek wordt bepaald welke beschermde plant- en diersoorten er in het 

plangebied voorkomen of eventueel voor kunnen komen en hoe het perceel ligt ten 

opzichte van waardevolle natuurbeschermingsgebieden en de EHS. Hiervoor wordt een 

rapportage opgesteld. 

 

Op basis van een eerste check blijkt het volgende ten opzichte van waardevolle 

natuurgebieden. Daartoe hierna een luchtfoto, waarbij in het midden van de cirkel het 

plangebied ligt en de eventueel aanwezige natuurgebieden in een straal van 3 kilometer 

rondom het plangebied zichtbaar zijn gemaakt. 

 



  
 

Direct aansluitend aan het plangebied bevindt zich de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS). Natura 2000 gebieden zijn op grotere afstand gelegen (minstens 4 kilometer tot 

aan het Zwarte Meer gebied), zodat er geen hinder uitgaat naar Natura 2000 gebieden. 

De afstand hiertoe is te groot. 

 

Hoewel er bedrijvigheid heeft gestaan komt er nu bedrijvigheid met een zekere 

Ook gezien de aanwezigheid van een robuuste groensingel om het 

terrein en gezien het feit dat het terrein momenteel alweer geruime tijd braak ligt vormt 

 

 

Door onderzoeksbureau Elzerman Ecologisch Advies is vervolgens de quickscan 

uitgevoerd. Het volledige onderzoeksrapport, bekend onder de titel  

Bedrijvenlocatie Kraggenburg, rapportnummer 2014-   is als 

volledige bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. Hierna volgen integraal 

overgenomen de conclusies en aanbevelingen van het uitgevoerde onderzoek. 

 

Conclusie en aanbevelingen 

Op bedrijvenlocatie Kraggenburg is nieuwbouw gepland. De gebouwen in het 

projectgebied zijn enige jaren geleden verwijderd. Het huidige braakliggende terrein 

wordt weer bebouwd. De groenstrook rondom het projectgebied blijft behouden. Bij de 

flora en fauna quickscan zijn geen beschermde soorten aangetroffen. Deze worden ook 

niet verwacht aanwezig te zijn. Voor de werkzaamheden is geen ontheffing voor de 

Flora- en faunawet nodig. 

 

Wanneer overgegaan wordt tot ingrepen in de groenstrook dan dient nader onderzoek 

verricht te worden naar Sperwer en Boomvalk. Ten tijde van het veldbezoek kon niet 

met zekerheid worden uitgesloten of deze soorten in de groenstrook broeden. De 

nesten, vaste rust- en verblijfplaatsen van beide soorten zijn jaarrond beschermd. 

Indien de werkzaamheden deze soorten treffen dan is een ontheffing voor de Flora- en 

faunawet vereist. Onderzoek naar deze roofvogels kan in de periode april  augustus 

verricht worden. 

 

 



Het projectgebied heeft enige toegevoegde waarde voor de EHS. De groenstrook sluit 

aan bij het noordelijker gelegen Voorsterbos. De soorten uit het bos zullen 

gebruikmaken van de groenstrook. Lange tijd is het centrale deel van het projectgebied 

bebouwd geweest. In de toekomstige situatie zal dit ook het geval zijn. Een 

(gedeeltelijke) verwijdering of uitdunning van de groenstrook rondom het projectgebied 

zal de positieve bijdrage van de huidige situatie aan de EHS verkleinen. De negatieve 

invloed van de nieuwbouwplannen op de EHS is gering vanwege de beperkte 

hoeveelheid groen die hierdoor zal verdwijnen. 

 

Voor het vellen van de struiken en bomen dienen deze vooraf gecontroleerd te worden 

op de aanwezigheid van vogelnesten. Alle broedende vogels en hun nesten zijn 

beschermd ex. art. 11 van de Flora- en faunawet. Het broedseizoen duurt globaal vanaf 

half maart tot en met half juli, maar is soortspecifiek. Mogelijk is het voor het kappen 

van de bomen een kapvergunning verplicht.  

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient men te allen tijde rekening te houden 

met de in de Flora- en faunawet opgenomen Algemene Zorgplicht (Art. 2). De Zorgplicht 

houdt in dat schadelijke effecten aan planten en dieren door menselijk handelen tot een 

minimum beperkt moeten worden. Deze wettelijke verplichting geldt voor alle flora en 

fauna in Nederland ongeacht de beschermde status. 

 

Door Elzerman Ecologisch Advies is vervolgens een aanvullend onderzoek uitgevoerd 

naar jaarrond beschermde roofvogels. De gehele onderzoeksrapportage, bekend onder 

-N14, d.d. 3 juli 2014 is als bijlage bij dit 

bestemmingsplan gevoegd. Hierna volgen de conclusies van het uitgevoerde 

onderzoek. 

 

Naar aanleiding van de resultaten van de ecologische quickscan is vervolgonderzoek 

uitgevoerd naar het gebiedsgebruik door Boomvalk en Sperwer. 

Voor deze roofvogels geldt dat hun vaste rust- en verblijfplaatsen jaarrond beschermd 

zijn door de Flora- en faunawet. 

 

Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat een roofvogel binnen het projectgebied broedt. 

Mogelijk gebruikt een Buizerd het gebied als jachtgebied. Laatstgenoemde soort broedt 

waarschijnlijk in het Voorsterbos ten noorden van het projectgebied. 

Bij de werkzaamheden dient te allen tijde rekening gehouden te worden met het 

broedseizoen van alle vogels. Er komen verschillende algemene zangvogels in het 

projectgebied voor. De broedtijd loopt grofweg van begin maart tot en met eind juli, 

maar is soortspecifiek en enigszins afhankelijk van de weersomstandigheden. 

4.7 Geluid(hinder) 

4.7.1 Aanleiding en doel 

Geluid kan hinderlijk en schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo kunnen hoge 

geluidsniveaus het gehoor beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de 

lange duur slecht zijn voor de gezondheid. In Nederland zijn afspraken gemaakt over 

wat acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet (de geluidsnormen).  

 



Op Europees niveau is het voornaamste doel op het gebied van geluidshinder dat 

niemand wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die zijn of haar gezondheid en de 

kwaliteit van zijn of haar bestaan in gevaar brengen. 

 

Voor de bestrijding van geluidshinder kunnen verschillende soorten maatregelen 

worden getroffen: bestrijding van geluid aan de bron, bijvoorbeeld stillere auto's, stillere 

wegdekken, het verkeersluw maken van straten, het zachter zetten van de stereo, het 

dempen van de piano. Maatregelen tussen bron en ontvanger; bijvoorbeeld het 

plaatsen van een geluidsscherm of -wal of een betere muurisolatie tussen woningen. 

Maatregelen aan de kant van de ontvanger; meestal gaat het dan om het aanbrengen 

van (extra) geluidsisolatie aan de woning en het rekening houden met 

geluidsnormeringseisen bij het ontwerpen van woningen. 

Het doel van het akoestisch onderzoek bij ruimtelijke plannen is het voorkomen van 

geluidshinder bij geluidsgevoelige objecten (scholen, woningen, etc.) door het 

aanhouden van voldoende afstand ten opzichte van geluidsproducenten (industrie, 

railverkeer etc.) of het treffen van andere maatregelen. 

 

De verplichting tot uitvoering van een akoestisch onderzoek is vastgelegd in de Wet 

geluidhinder (Wgh). De Wgh bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid 

van geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai, industrielawaai en 

luchtvaartlawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet worden 

uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het 

nemen van een projectafwijkingsbesluit indien het plan een geluidgevoelig object 

mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het 

plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. 

Het akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij 

geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om 

aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. 

4.7.2 Doorwerking naar het plan 

 

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden zich langs alle wegen zones. 

Uitzondering hierop zijn wegen waar een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt en 

wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied. Ter plaatse bedraagt 

de snelheid 80 km/uur, zodat er sprake is van een geluidszone. Echter, het te bouwen 

bedrijfsgebouw is niet aan te merken als een geluidsgevoelig object, zodat er geen 

geluidsonderzoek hoeft plaats te vinden vanuit de omgeving (wegverkeerslawaai of 

industrielawaai) op het te bouwen bedrijfsgebouw. 

 

 

Van belang is om te beoordelen of er woningen van derden in de directe nabijheid zijn 

gelegen die hinder ondervinden van geluid als gevolg van de vestiging van het bedrijf 

Top Fresh BV. De meest nabijgelegen (bedrijfs)woning bevindt zich op een afstand van 

circa 100 meter vanaf de terreingrens van het bedrijf Top Fresh. Aangezien de 

normafstand voor geluid 50 meter bedraagt op basis van de VNG-Reeks Bedrijven en 

Milieuzonering (zie ook paragraaf 4.10 voldaan aan de 

normafstand. Er is geen akoestische belemmering te verwachtingen. 

 

Zorgvuldigheidshalve is een akoestisch quickscan uitgevoerd door onderzoeksbureau 

Vrancken. De gehele onderzoeksrapportage hiervan, bekend onder de gegevens 



Quickscan geluid naar de omgeving Zuiderringweg 21 te Kraggenburg

rapportnummer 10434, d.d. 24 april 2014 is als bijlage bij dit bestemmingsplan 

gevoegd. Hieronder volgen, integraal overgenomen, de conclusies van het uitgevoerde 

onderzoek. 

 

Voor Topfresh is in een Quickscan voor de nieuw te ontwikkelen locatie Zuiderringweg 

21 te Kraggenburg de geluidsuitstraling bepaald. Daarbij is uitgegaan van de verwachte 

vervoersbewegingen op het terrein, drie openstaande deuren en een condensor van de 

koeling. 

Het gebruik van machines in het gebouw is, behalve voor de openstaande deuren, niet 

bij dit onderzoek betrokken. 

 

Voor de warmtewisselaar op het dak is gekozen voor een koeling (Güntner 2*6 type 

N1000). Het is de grootste en niet de stilste warmtewisselaar van dit merk met een 

vermogen tot 8 kW en een volumestroom van 171.000 m3/h. De plaats van de 

warmtewisselaar op of naast het gebouw staat nog niet vast. De beschrijving van de 

activiteiten komt niet overeen met de maximale invulling van het plan, waarbij met een 

bestemmingsplanwijziging rekening gehouden dient te worden. 

 

In de beschreven dagperiode is de geluidsbelasting op 50 meter van de inrichting 50 

dB(A). In de avond- en nachtperiode ongeveer 40 dB(A).  

Relevante bronnen van geluid voor de zuidzijde, zijn de condensors van de koeling en 

de bewegingen van de vrachtwagens. Aan de noordzijde zijn relevante bronnen van 

geluid de openstaande deuren, maar mogelijk ook de bewegingen bij de trekkers bij het 

bassin en de opslag van afval. Aan de zuidzijde van het terrein worden piekgeluiden 

alleen veroorzaakt door het laden en lossen. In de dagperiode worden die bij de 

beoordeling volgens het Activiteitenbesluit buiten beschouwing gelaten. In de avond- en 

nachtperiode zijn de piekgeluiden beduidend lager dan de grenswaarden. Verwacht 

wordt dat ook bij de beoordeling volgens de VNG beoordelingssystematiek piekgeluiden 

niet relevant zullen zijn. Indirecte hinder door het aan- en afrijden over de openbare weg 

is op deze locatie niet te verwachten. 

4.8 Luchtkwaliteit 

4.8.1 Aanleiding en doel 

Een gezonde buitenlucht is belangrijk voor de maatschappij. Tot op Europees niveau 

spant men zich daarom in om de luchtkwaliteit op orde te krijgen door middel van regels 

en normen. Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen decennia in Nederland is verbeterd, 

voldoet ze nog steeds niet overal aan de normen. Met name fijn stof en stikstofdioxiden 

leveren problemen op. Een groot aantal bouwprojecten, zoals wegverbredingen en de 

aanleg van bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken, liggen daarom soms nog steeds 

stil. Doordat in overschrijdingsgebieden soms ook gewenste of noodzakelijke plannen 

en projecten worden stilgelegd, ontstond een discussie om gewenste en soms 

noodzakelijke plannen toch doorgang te kunnen laten vinden. Dat heeft geresulteerd in 

nieuwe regels voor luchtkwaliteit. 

 

Het doel van het luchtkwaliteitsonderzoek is het geven van inzicht in de gevolgen van 

een plan voor de luchtkwaliteit om een goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen. 

Daarom moet luchtkwaliteit al in een vroeg stadium van de planvorming worden 

meegewogen. Gegevens over de luchtkwaliteit worden verzameld om vervolgens te 



kunnen bepalen of er voor het doorgaan van het project al dan niet aanvullende 

maatregelen nodig zijn. In de praktijk zullen met name fijn stof en stikstofdioxiden 

moeten worden onderzocht. Daarnaast kan een goede ruimtelijke ordening met zich 

brengen dat een afweging wordt gemaakt rondom de aanvaardbaarheid van een project 

op een bepaalde locatie. 

 

De luchtkwaliteit hoeft (artikel 5.16 Wet milieubeheer) geen belemmering te vormen 

voor ruimtelijke ontwikkelingen als: 

 geen sprake is van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

 een plan of project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt;  

 een project per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt;  

 een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat tevens voorziet in 

maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

4.8.2 Doorwerking naar het plan 

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in de 

Wet Milieubeheer (Wm), hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende 

bijlagen. 

 

Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden 

vastgesteld, indien: 

 aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt 

leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet Milieubeheer 

opgenomen niet-grenswaarde, of; 

 aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, 

leiden tot een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van 

de desbetreffende stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie 

van de desbetreffende stof, de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een 

samenhangende maatregel of een optredend effect, of; 

 aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt 

niet in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van 

een stof waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen, of; 

 het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van 

het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (in werking getreden 

per 01-08-2009). 

 

Van een verslechtering van de luchtkwaliteit "in betekenende mate" is sprake indien 

zich één van de volgende ontwikkelingen voordoet: 

a. woningbouw: minimaal 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of 3.000 

woningen bij 2 ontsluitende wegen; 

b. infrastructuur: minimaal 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd 

voor minder congestie); 

c. kantoorlocaties: minimaal 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, 

200.000 m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen. 

 

Bedrijventerreinen vallen niet onder deze regeling. Bij bestemmingsplannen die 

voorzien in de ontwikkeling van nieuwe bedrijventerreinen moet altijd onderzoek worden 

uitgevoerd naar de effecten op de luchtkwaliteit. 

 



Het bedrijventerrein is aan te merken als een bestaand bedrijventerrein. In 2008 is nog 

een luchtkwaliteitsonderzoek uitgevoerd voor dit plangebied waarbij het uitgangspunt 

was dat er een 20-tal bedrijfskavels zouden komen met een bepaalde 

verkeersaantrekkende werking. Uit het onderzoek bleek dat de luchtkwaliteit de 

grenswaarden niet zou overschrijden en er geen belemmering zou zijn. Dit plan is niet 

doorgegaan. Het bedrijf Top Fresh BV heeft een lagere verkeersaantrekkende werking 

als de realisatie van 20 bedrijfskavels. Er wordt uitgegaan van circa 58 

verkeersbewegingen per etmaal voor het bedrijf Top Fresh.  

4.9 M.E.R.-beoordeling 

4.9.1 Aanleiding en doel 

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang 

een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld 

aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming 

plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een 

milieuvergunningsprocedure.  

4.9.2 Doorwerking naar het plan 

In het Besluit m.e.r., bijlage D, onder artikel 11 (Woningbouw, Stedelijke ontwikkeling, 

Industrieterreinen) staat onder artikel 11.3 genoemd dat een m.e.r-beoordeling moet 

plaatsvinden in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op de aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een industrieterrein in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op 

een oppervlakte van 75 hectare of meer. 
 

Qua aard, omvang en ligging is voorliggend ruimtelijk plan niet gelijk te stellen aan de 

betreffende en omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.  

 

Echter, op 1 april 2011 heeft een wijziging van het Besluit m.e.r. plaatsgevonden. 

Daardoor is nu een beoordeling van een activiteit zoals die voorkomt op lijst D 

noodzakelijk, zelfs al is de omvang van de activiteit ver onder de drempelwaarde 

gelegen. 

 

Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst 

en die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd of 

belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Deze vormvrije m.e.r.-

beoordeling kan tot twee uitkomsten leiden: 

 Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.-

beoordeling noodzakelijk; 

 Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 

m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een 

m.e.r. 

 

In bijlage III van de EU-richtlijn m.e.r staan de criteria genoemd waarnaar moet worden 

gekeken bij de beoordeling. In voorliggende casus is gekeken naar deze Europese 

criteria. 

 

Op basis van de uitkomsten in dit hoofdstuk 4  Omgevingsfactoren  is inzichtelijk 

gemaakt dat er geen belangrijk nadelige gevolgen zijn voor de omgeving en het milieu. 



Verder hebben de locatie en de omgeving geen bijzondere kenmerken die geschaad 

worden door het initiatief. Gezien de aard van de ingrepen zijn geen negatieve effecten 

te verwachten, zodat op basis hiervan kan worden afgezien van het verrichten van een 

(vorm)vrije m.e.r.-beoordeling. 

4.10 Milieu(hinder) 

4.10.1 Aanleiding en doel 

Nieuwe functies kunnen milieuhinderlijk zijn voor omringende woningen dan wel 

bedrijven. Er dient een beoordeling plaats te vinden of de nieuwe functie wel 

milieuhygiënisch inpasbaar is. 

Er dient daarom beoordeeld te worden of in de omgeving van het plangebied functies 

voorkomen die gehinderd kunnen worden door onderhavig project of waarvan het 

project juist hinder ondervindt. 

 

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, 

geur, gevaar en stof. Om milieuzonering hanteerbaar te maken wordt gebruik gemaakt 

van de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (uitgave 2009). Deze publicatie 

bevat onder meer lijsten met richtafstanden van diverse milieuhinderlijke activiteiten en 

stappenplannen voor concrete situaties. De richtafstanden uit bijlage 1 voor de VNG 

publicatie gaan uit van een 'rustige woonwijk'. Indien er sprake is van het 

omgevingstype 'gemengd gebied' dan kan de richtafstand terug worden gebracht met 

één afstandsstap. 

 

Bij het bepalen van de richtafstanden wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

 het betreft gemiddeld moderne bedrijfsactiviteiten met gebruikelijke 

productieprocessen en voorzieningen; 

 

 

 de richtafstanden bieden in beginsel ruimte voor normale groei van de 

bedrijfsactiviteiten; 

 bij activiteiten met ruimtelijk duidelijk te onderscheiden deelactiviteiten kunnen 

deze activiteiten desgewenst als afzonderlijk te zoneren activiteiten worden 

beschouwd, bijvoorbeeld bij de ligging van de activiteit binnen zones met een 

verschillende milieucategorie. 

 

De gegeven richtafstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde 

afstandseisen. Ze moeten daarom gemotiveerd worden toegepast. Dit betekent dat 

geringe afwijkingen in de lokale situatie mogelijk zijn. Het is aan te bevelen deze 

afwijkingen te benoemen en te motiveren indien aan de orde. 

 

Wat is gemengd gebied 

Een gemengd gebied is een gebied met een sterke tot matige functiemenging. Direct 

naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. 

Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere 

bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct langs de 

hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. 

Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere 

richtafstanden rechtvaardigen. 



4.10.2 Doorwerking naar het plan 

Het plangebied bevindt zich op een bestaand bedrijventerrein. Ten westen van het 

plangebied bevindt zich eveneens bedrijvigheid. Het perceel wordt in het noorden, 

oosten en zuiden omringd door infrastructuur. Gemotiveerd kan worden dat er sprake is 

van een zekere menging van functies, dus gemengd gebied en daarom is een verlaging 

van de afstandsnormen met één afstandsstap te rechtvaardigen. 

 

Hieronder een weergave van de bestemmingen in de (directe) omgeving die laten zien 

dat er sprake is van een menging van functies en infrastructuur. Het terrein ten westen 

 

 

  
 

 

 

Eerst is beoordeeld hoe een bedrijf als Top Fresh is aan te duiden op basis van de 

VNG-

- 

 en is aangemerkt als een 3.2 inrichting. 

 

 
 

De genoemde normafstanden (w

 

 

Geur  = 50 meter  verlaging als gevolg van gemengd gebied : 30 meter; 

Stof  = 10 meter  verlaging als gevolg van gemengd gebied:    0 meter; 

Geluid = 100 meter  verlaging als gevolg van gemengd gebied:  50 meter; 

Gevaar = 10 meter  verlaging als gevolg van gemengd gebied:    0 meter. 

 

tabel ten aanzien van de richtafstanden. De grootste normafstand bij een 3.2 inrichting 

wordt dan verlaagd naar 50 meter, in dit geval voor het aspect geluid. Het onderdeel 



geluid is reeds toegelicht in paragraaf 4.7. Voor de overige onderdelen geur, stof en 

gevaar geldt na het verlagen van de stap respectievelijk 30 meter, 0 meter en 0 meter.  

 

 
 

De meest nabijgelegen (bedrijfs)woning bevindt zich op een afstand van circa 120 

meter afstand van de grens van het plangebied. Ten aanzien van het aspect 

milieuhinder worden geen belemmeringen verwacht. Hieronder een weergave van de 

ligging van de meest nabijgelegen (bedrijfs)woningen van derden. (Bedrijfs)woningen 

zijn hierbij weergegeven in de rode cirkels. 

 

  

4.11 Water(toets) 

4.11.1 Aanleiding en doel 

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de Watertoets wettelijk verplicht door de 

verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft 

betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijn de 

waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld 

waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk procesinstrument om het 

belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit de 

waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de 

wijze waarop het wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking 

van het plan. 



 

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen 

waterbelang, de korte procedure en de normale procedure. Welke procedure gevolgd 

moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de 

waterhuishouding.  

4.11.2 Doorwerking naar het plan 

Op 22 april 2014 is via het instrument www.dewatertoets.nl de zogeheten watertoets 

uitgevoerd. Het plangebied bevindt zich binnen het beheersgebied van het waterschap 

Zuiderzeeland. Op basis van de ingevulde vragenlijst is de zogeheten normale 

procedure van toepassing. Op 22 april is de voorlopige uitgangspuntennotitie 

ontvangen, de definitieve volgt naar aanleiding van het te voeren vooroverleg in het 

kader van het bestemmingsplan. Als bijlage is de voorlopige uitgangspuntennotitie 

toegevoegd. 

 

Op 23 september 2014 heeft het waterschap per brief gereageerd op het voorontwerp-

bestemmingsplan. Deze reactie kan eveneens gezien worden als de definitieve versie 

van het watertoetsadvies. Onderstaand een weergave daarvan. De brief van het 

waterschap is als bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. 

 

Wateroverlast 

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de 

afvoer van neerslag naar het watersysteem. Waar het verharde oppervlak als gevolg 

van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende maatregelen te 

worden genomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden 

wordt voorkomen en de bergingsruimte in het watersysteem blijft behouden. 

 

Stedelijk gebied 

Het plangebied is gelegen in het stedelijk gebied van Kraggenburg. Conform de 

ding en versnelde 

toename van het verhard oppervlak binnen het stedelijk gebied bij meer dan 750 m² 

compenserende maatregelen te worden genomen. 

 

Bestaande terreinverharding 

Conform de toelichting van het bestemmingsplan is ter hoogte van de locatie sprake 

van een bestaande terreinverharding uit de periode van de vestiging van The Greenery. 

 

De bestaande terreinverharding zal deels worden hergebruikt voor een deel van 

voorliggend plan. De bestaande terreinverharding is van voor de vaststelling van de 

 

2013. Zodoende wordt de reeds bestaande terreinverharding niet meegenomen in de 

berekening ten behoeve van de compensatieplicht. 

 

Nieuw verhard oppervlak 

Naast de bestaande terreinverharding zal nieuw verhard oppervlak worden aangelegd. 

Op basis van de situatietekening alsook de beschrijving van het plan (pagina 25 van de 

toelichting van het bestemmingsplan) is er sprake van een substantiële toename van 

verhard oppervlak. Zo wordt een bedrijfshal gebouwd met een oppervlakte van 5.400 

m². Naast het geplande waterbassin (1.280 m²) zal het terrein voor het overgrote deel 

worden voorzien van terreinverharding, exclusief de bestaande terreinverharding. 



 

Conclusie 

Voor de nieuw geplande verhard oppervlak, bouwwerken en terreinverharding, is 

 

toepassing. 

 

Voor het aan te brengen verhard oppervlak geldt dat 5% van de netto toename aan 

verharding als open water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de 

bergingsnorm gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van het 

ter plaatse vigerende streefpeil. 

 

Naast de compensatie verharding is de afvoer van het water uit het plangebied een 

punt van aandacht, evenals het beheer van het waterpeil. De watergang die voor afvoer 

geschikt gemaakt kan worden is deels in particulier bezit, wat een complicerende factor 

kan zijn. Een goede verkenning van de mogelijkheden is nodig, alvorens de keuze te 

maken. 

 

Gekozen keuze wijze van compenseren. 

In de bestaande situatie is het terrein ook deels al verhard. In de bestaande situatie is 

er aan verharding aanwezig, te weten 7650 m
2
. Onderstaande figuur laat de bestaande 

verharding zien, deze is weergegeven binnen het zwarte kader. 

 

 
 

Het bouwplan bestaat uit de bouw van een hal van circa 5400 m
2
 en 1280 m

2
 aan een 

bassin. Tevens wordt nog extra terreinverharding aangelegd. In totaliteit is er in de 

nieuwe situatie 10.430 m
2
 aan verhard oppervlakte aanwezig. Onderstaande figuur laat 

zien waar in de nieuwe situatie zoals bebouwing en bestrating ligt. 

 



 
 

In totaal wordt voorzien in de realisatie van (10.430 m
2
  7650 m

2
 bestaande 

verharding) circa 2780 m
2
 aan toename verhard oppervlakte. Dit betekent, uitgaande 

van het compenseren van 5 % van de toename aan verhard oppervlakte dat er 139 m
2
 

gecompenseerd moet worden. 

 

Over de wijze van compensatie is Top Fresh nog in overleg met het waterschap. 

 

Goed omgaan met afvalwater 

Voor de nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale 

waterzuivering wordt afgevoerd. Het regenwater afkomstig van schone oppervlakken 

wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Oppervlakken die vervuild zijn 

of waar de kans op vervuiling groot is (wegen, parkeerplaatsen e.d.) worden bij 

voorkeur afgevoerd via een lokale zuivering bijvoorbeeld een (in)filtratievoorziening naar 

het oppervlaktewater. De afvoer van minder schone oppervlakken via het 

vuilwaterstelsel vindt plaats op basis van expert-judgement. 

 

Onder schoon hemelwater wordt verstaan: 

 Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 

voertuigen per dag; 

 Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen; 

 Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem schadelijke 

uitloogbare stoffen zijn gebruikt; 

 Hemelwater van onverhard terrein; 



 Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen). 

 

Met het oog op het functioneren van de rioolwaterzuivering is het de bedoeling dat in 

bestaand bebouwd gebied wordt gestreefd naar afkoppeling van schoon regenwater 

van het rioolstelsel. Het waterschap ziet mogelijkheden in dit plangebied en willen 

daarover van gedachten wisselen. Daarbij vinden zij het belangrijk om ook de kans op 

wateroverlast in het bestaande watersysteem mee te nemen. Ter compensatie 

van het afgekoppelde verharde oppervlak zal wellicht extra open water of alternatieve 

berging nodig zijn., Uit de planbeschrijving blijkt dat het huishoudelijk- of 

bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel. Wij denken 

graag met u mee over de verwerking van dit afvalwater waarbij wij de volgende 

voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater hanteren: 

1. Lozingen / emissies worden voorkomen. 

2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt. 

3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering. 

4. Afvoer per as (transport). 

5. Opslag en gelijkmatige verspreiding. 

 

Over de wijze van het afvoeren van afvalwater is Top Fresh nog in overleg met het 

waterschap. 

 

 

 



5 Hoofdstuk 5 Juridische toelichting op de regels 

5.1 Algemeen 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden 

binnen het plangebied. De wijze waarop deze regeling juridisch kan worden 

vormgegeven, wordt in grote lijnen bepaald door de op 1 juli 2008 in werking getreden 

Wet ruimtelijke ordening, en door het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening en 

de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012, zoals deze per 1 oktober 2012 in 

werking is getreden. De verbeelding dient in samenhang met de planregels te worden 

gelezen. 

 

In de Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro) met bijbehorend Besluit ruimtelijke ordening 

(hierna Bro) heeft het bestemmingsplan een belangrijke rol als normstellend instrument 

voor het ruimtelijk beleid van gemeenten, provincies en het rijk. In de ministeriële 

Regeling standaarden ruimtelijke ordening (hierna Rsro) is vastgelegd dat de Standaard 

Vergelijkbare Bestemmingsplannen (hierna SVBP2012) de norm is voor de 

vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP2012 zijn ook het 

Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (hierna IMRO2012) en de Standaard 

Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (hierna STRI2012) normerend bij het 

vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen. 

 

Conform Wro en Bro wordt een bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting 

in digitale geautoriseerde bronbestanden vastgelegd en in die vorm vastgesteld. 

Daarnaast kent de Wro een papieren versie van (hetzelfde) bestemmingsplan. 

Indien de inhoud van digitale stukken tot een andere uitleg leidt dan de stukken op 

papier, dan is de digitale inhoud beslissend. Het bestemmingsplan is daarmee een 

digitaal juridisch authentiek document. De informatie die is vastgelegd in het plan moet 

in elektronische vorm volledig toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale 

verbeelding genoemd. 

 

De SVBP2012 geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale 

verbeelding van het bestemmingsplan. De standaard heeft geen betrekking op de 

toelichting van het bestemmingsplan. Er worden geen normen gesteld omtrent de 

vormgeving en inrichting van de analoge weergave van het bestemmingsplan. De 

SVBP2012 heeft ook geen betrekking op de totstandkoming van de inhoud van een 

bestemmingsplan. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag. In de 

SVBP2012 is wel aangegeven hoe de inhoud van een bestemmingsplan digitaal 

moet worden weergegeven. 

 

De SVBP2012 geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het 

bestemmingsplan. De verbeelding en planregels van dit bestemmingsplan zijn 

opgesteld conform deze standaarden. 

5.2 Toelichting op de verbeelding 

De informatie die is vastgelegd in het plan moet in elektronische vorm volledig 

toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale verbeelding genoemd. 

De digitale verbeelding is de verbeelding van het bestemmingsplan in een interactieve 

raadpleegomgeving, waarin alle relevante bestemmingsplaninformatie wordt getoond: 

de combinatie van verbeelding en regels met de toelichting. 



Een raadpleger van het bestemmingsplan moet alle relevante 

bestemmingsplaninformatie op eenvoudige wijze voor ogen kunnen krijgen. De 

relevante bestemmingsplaninformatie heeft betrekking op de bestemmingen, 

dubbelbestemmingen en aanduidingen met bijbehorende regels in het 

bestemmingsplan. Voor zowel bestemmingen als aanduidingen geldt, dat deze zonder 

interactie zichtbaar moeten zijn in de digitale verbeelding. Uit interactie met de digitale 

verbeelding blijkt dan de inhoud van de bestemming en/of aanduiding. 

5.3 De regels 

De regels geven inhoud aan de op de verbeelding aangegeven bestemming(en). Ze 

geven aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en wat 

en hoe er gebouwd mag worden. 

 

De bij dit plan behorende regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten: 

1. Inleidende regels; 

2. Bestemmingsregels; 

3. Algemene regels; 

4. Overgangs- en slotregels. 

 

In hoofdstuk 1 worden de begrippen die in de regels worden gebruikt toegelicht. Het 

betreft begrippen die op meerdere wijzen kunnen worden uitgelegd. Door de begrippen 

te verklaren, kunnen interpretatieverschillen worden voorkomen. Daarnaast wordt 

aangegeven welke wijze bepaalde afmetingen moeten worden gemeten. 

In hoofdstuk 2 worden de op de verbeelding aangegeven bestemmingen omschreven 

en wordt bepaald hoe de gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Tevens worden 

de bebouwingsmogelijkheden vermeld. Hoofdstuk 3 bevat de bepalingen die in het 

algemeen van toepassing zijn. In hoofdstuk 4 komen het overgangsrecht en de slotregel 

aan de orde. 

5.4 Nadere toelichting op de bestemmingen 

Bedrijventerrein - 3 

Deze gronden zijn bestemd voor bedrijvigheid tot en met categorie 3.1.  

In beginsel zijn detailhandelsbedrijven niet toegestaan, met uitzondering van 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, bewerkt of gemonteerd.  

Voor een nadere beoordeling over de toelaatbaarheid van de bedrijven is een Staat van 

Bedrijfsactiviteiten aan de regels gekoppeld. Naast een omschrijving van de soort/aard 

van toelaatbaar te achten bedrijven bevat deze Staat indicaties voor de in acht te 

nemen afstanden in zogeheten gemengd gebied. Deze afstanden hebben betrekking op 

dan wel vloeien voort uit bepaalde activiteiten van het gemiddeld te achten bedrijf in die 

sector. 

 

Om op eenvoudige wijze te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen, is dan ook een 

ontheffingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders opgenomen. Via een 

afwijking kunnen bedrijven worden toegelaten die naar de aard van de bedrijvigheid 

alsmede qua bedrijfsomvang vergelijkbaar zijn met de toegestane bedrijven. 

Voorwaarde is wel dat deze bedrijven qua hinder en of gevaar geen onevenredige 

afbreuk doen aan het woonleefmilieu. Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan. Tenslotte 

kan nog worden opgemerkt dat de vestiging van Wgh-inrichtingen is uitgesloten. Deze 



bedrijven komen in het plangebied niet voor, noch zijn zij daar gewenst. Dit geldt ook 

voor Bevi-inrichtingen. 

 

Groen 

De groenvoorzieningen en bos/beplantingsstroken die structuurbepalend zijn voor het 

plangebied zijn als zodanig bestemd. Binnen deze bestemmingen zijn onder meer voet- 

en fietspaden, sport- en speelvoorzieningen, water en dergelijke toegestaan. Tevens is 

binnen deze bestemming de aanleg van waterberging mogelijk. 

 

Anti-dubbeltelbepaling 

Deze bepaling is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te 

voorkomen. Deze zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat 

reeds bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken 

wederom bij een dergelijke berekening, doch nu ten behoeve van een ander 

bouwperceel wordt betrokken. 

 

Algemene gebruiksregels 

In het Besluit ruimtelijke ordening is een gebruiksverbod opgenomen. Deze gaat uit van 

de gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming met de 

bestemming. Dit maakt het noodzakelijk, dat de bestemmingsomschrijving voldoende 

duidelijk is. 

 

Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel is een aantal regels opgenomen, om het mogelijk te maken dat het plan op 

ondergeschikte punten wordt aangepast. Dit evenwel met het voorbehoud dat de 

belangen van derden in redelijkheid niet mogen worden aangetast. Ook kleine 

afwijkingen (maximaal 10%) van de in de regels opgenomen, dan wel op de kaart 

aangegeven maten, kunnen volgens dit artikel mogelijk worden gemaakt. Omdat een en 

ander zich niet beperkt tot één bestemming maar bij diverse bestemmingen gewenst of 

noodzakelijk kan blijken, zijn deze regels in beginsel op alle bestemmingen van 

toepassing. Het verlenen van een afwijking mag geen automatisme zijn. Burgemeester 

en wethouders zullen het verlenen van een afwijking zorgvuldig moeten afwegen en 

motiveren conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Overgangsregels 

Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan is onder het 

overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding van de bebouwing wordt mogelijk 

gemaakt. Indien de onder het overgangsrecht gebrachte bebouwing door een calamiteit 

verloren gaat is volledige herbouw toegestaan. 

Het gebruik van gronden en opstallen dat in strijd is met dit bestemmingsplan op het 

tijdstip van inwerkingtreding, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging van dit 

strijdige gebruik is verboden, indien de afwijking van het plan wordt vergroot. 

 

 



6 Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid 

6.1 Economische uitvoerbaarheid 

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van het voornemen 

van het bedrijf Top Fresh BV om het bedrijf te verplaatsen naar het bedrijventerrein aan 

de Zuiderringweg te Kraggenburg. De kosten hier voor alsook de kosten voor de 

noodzakelijke onderzoeken voor het voorliggende bestemmingsplan zullen door de 

initiatiefnemer worden gedragen. De kosten voor de planbegeleiding wordt voorzien 

door middel van het heffen van leges. 

 

Door de herziening van het voor de betreffende gronden geldende bestemmingsplan is 

er de kans dat door eigenaren van gronden in de directe omgeving van het plangebied 

bij de gemeente op grond van artikel 6.1 van de Wro een verzoek tot tegemoetkoming 

in de kosten wordt ingediend. De mogelijke kosten die samenhangen met deze 

tegemoetkoming in de planschadekosten zullen door initiatiefnemer worden gedragen.

Hiervoor is een  planschadeovereenkomst met de gemeente gesloten. Op basis van 

deze overweging moet het voorliggende bestemmingsplan economisch 

uitvoerbaar worden geacht. 

6.2 Inspraak en overleg 

6.2.1 Inspraak 

Op 4 september 2014 heeft een inspraakmiddag plaatsgevonden. Er zijn in het kader 

van de inspraakperiode 2 inspraakreacties ontvangen. 

6.2.2 Overleg 

Met ingang van 16 juli 2014 heeft het voorontwerp-bestemmingsplan gedurende een 

periode van 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen. Vanuit de gemeente 

Noordoostpolder is het plan verzonden naar de volgende overlegpartners: 

1. Provincie Flevoland; 

2. Waterschap Zuiderzeeland; 

3. Tennet; 

4. Vitens; 

5. Gasunie; 

6. Enexis; 

7. Lto Noord; 

8. Hetnet; 

9. Bedrijvenactiefnop. 

 

Er zijn schriftelijke reacties van het waterschap en provincie ontvangen, deze zijn als 

bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.  

 

Naar aanleiding van de ingediende inspraakreacties is door de gemeente een Inspraak- 

en overlegnota opgesteld. Deze is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. Naar 

aanleiding van de inspraakreacties is een paragraaf 3.5 aan de toelichting van het plan 

toegevoegd die gaat over de ontsluiting en parkeren.  

 



Verder zijn de volgende ambtshalve wijzigingen doorgevoerd van voorontwerp-

bestemmingsplan naar ontwerp-bestemmingsplan. Deze zijn de volgende: 

 

Toelichting: 

Paragraaf 1.3 : planversie aangepast in ON01 

Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid is nader ingevuld 

 

Regels en verbeelding 

Artikel 1 Begrip planversie aangepast in ON01 

6.3 Ontwerpbestemmingsplan 

PM Volgt na ter-inzage-legging 
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