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Toelichting
Hoofdstuk 1 Inleiding
1.1

Algemeen

Het voorliggende bestemmingsplan "Emmeloord, Europalaan 33" omvat de planologische
regeling van het perceel Europalaan 31-33 te Emmeloord.
Momenteel bevindt zich een supermarkt en een maatschappelijke instelling in het pand.
De supermarkt is voornemens uit te breiden en de bestaande inrichting te veranderen.
Voor deze uitbreiding dient het pand vergroot te worden waardoor het niet binnen het
bestaande bebouwingsvlak past. Het verzoek is dan ook het bebouwingsvlak binnen het
huidige kadastrale perceel te vergroten. Tevens zullen de parkeervoorzieningen buiten het
pand wijzigen door de vergroting van het pand. Deze ontwikkelingen worden in dit plan
geregeld.
Het gebruik van de onderhavige gronden wordt momenteel geregeld in het
bestemmingsplan "Emmeloord West 2006", vastgesteld door de gemeenteraad op
14-12-2006 en goedgekeurd door het College van Gedeputeerde Staten op 13-03-2007.
De bestemming van de onderhavige grond luidt: "Centrum". De uitbreiding van de
supermarkt zal ook in dit plan de zelfde bestemming houden alleen wordt het bouwvlak
vergroot. Op grond van deze ontwikkeling is een partiële herziening van het
bestemmingsplan "Emmeloord West 2006" noodzakelijk.

1.2

Motivering van het plan

De gemeente heeft het verzoek gekregen van C1000 Vastgoed B.V. uit Amersfoort
(eigenaar van het pand) om het bouwvlak van de bestaande supermarkt te vergroten
zodat er uitbreiding van de supermarkt kan plaats vinden. De gemeente kan hiermee
instemmen, omdat de gewenste uitbreiding op deze locatie zeer passend is gelet op de
voorzienende functie die de supermarkt heeft voor de nabije omgeving.

1.3

De bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan "Emmeloord, Europalaan 33" bestaat uit de volgende stukken:
verbeelding, schaal 1:1.500 (NL.IMRO.0171.BP00523-ON01);
planregels.
Op de verbeelding (plankaart) zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden
aangegeven. In de planregels zijn de bestemmingen en regels opgenomen. Het plan gaat
vergezeld van een toelichting waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten,
de uitkomsten van het onderzoek en de planbeschrijving zijn opgenomen. Deze toelichting
is niet juridisch bindend. De planregels van dit plan sluiten aan op het door de gemeente
vervaardigde handboek.

1.4

Situering van het plangebied

Het plangebied is gelegen in de kern van Emmeloord waar de locatie zich bevindt op de
hoek van de Europalaan en de Scandinaviëlaan. Het betreft de locatie waar momenteel de
supermarkt al is gevestigd op het adres Europalaan 31-33. In de bijlage 'situering van het
plangebied' treft u de exacte locatie van het plangebied aan.
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1.5

Planregeling

De planregeling kernmerkt zich door gedetailleerde bestemmingen. Uitgangspunt is dat de
gedetailleerde bestemming goed inzicht geeft in de gebruiks- en bouwmogelijkheden. De
bij de bestemming behorende omschrijving beschrijft de gebruiksmogelijkheden.
Afhankelijk van de bestemming is de ene keer sprake van een ruime gebruiksmogelijkheid
(zoals de bestemming 'Centrum' in dit plan) en de andere keer gericht toegesneden
gebruiksmogelijkheden (bijvoorbeeld 'Verkeer').

1.6

Leeswijzer

Deze toelichting is als volgt opgebouwd. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven
van de bij dit plan behorende stukken alsmede een toelichting op de ligging en de
planbegrenzing van dit plan. In hoofdstuk 2 volgt een overzicht van het rijks, provinciaal
en gemeentelijk beleid dat mogelijk op dit plan van toepassing zou kunnen zijn. Ook
worden in dit hoofdstuk de uitkomsten van onderzoeken weergegeven. In hoofdstuk 3
wordt het plan beschreven. De van belangzijnde juridische technische aspecten van de
regels worden in hoofdstuk 4 toegelicht. Gegevens over de voorbereiding van dit plan en
de uitvoerbaarheid sluiten deze toelichting af. Na de toelichting treft u de bijlagen aan
van bepaalde stukken die in de toelichting zijn besproken.

6

bestemmingsplan (ontwerp)

bestemmingsplan Emmeloord, Europalaan 31 - 33

Hoofdstuk 2 Beleidskader en onderzoek
2.1

Algemeen

In de keuze van het te voeren beleid moet de gemeente naast rekening te houden met
het opgestelde eigen beleid ook rekening houden met europees beleid en dat van het rijk
en de provincie Flevoland. Dit geldt vooral daar waar beleidsuitgangspunten aan de orde
komen die betrekking hebben op de inhoud van het plan. In dit hoofdstuk wordt er
achtereenvolgens ingegaan op het Europees/Rijks/Provinciaal en Gemeentelijk beleid.

2.2

Europees beleid

2.2.1 Cultuurhistorieen archeologie
Het Europees Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed (het Verdrag
van Malta) is in 1998 aanvaard. Het verdrag bepaalt dat archeologische waarden als
onvervangbaar onderdeel van het lokale, regionale en (inter)nationale culturele erfgoed bij
de besluitvorming over ruimtelijke ingrepen expliciet dienen te worden meegewogen en
waar mogelijk ontzien.
Ingevolge dit verdrag is het dan ook noodzakelijk om te bezien of in het plangebied sprake
is van te verwachten oudheidkundige waarden. De Archeologische Monumentenkaart
(AMK) geeft een overzicht van alle bekende behoudenswaardige archeologische terreinen
in Nederland. Daarnaast geeft de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) een
globaal overzicht van de mate waarin archeologische resten in een gebied kunnen worden
aangetroffen.
Wanneer bescherming en inpassing van waardevolle monumenten niet mogelijk blijken, zal
de historische informatie door middel van verantwoord archeologisch onderzoek veilig
moeten worden gesteld. In het verdrag is op Europees niveau een aantal principes
vastgelegd dat kan helpen deze doelstellingen te realiseren. Zo dient archeologische
monumentenzorg in nauwe afstemming plaats te vinden met andere activiteiten en
beslissingen op het gebied van ruimtelijke ordening.
In de Monumentenwet zal bovendien worden vastgelegd dat provincies de bevoegdheid
krijgen om archeologisch waardevolle gebieden aan te wijzen. Deze aanwijzing is verplicht
en dient te geschieden op basis van bekende archeologische waarden en reële
verwachtingen, zoals vastgelegd op de waardekaarten AMK en IKAW. Ook gemeenten
kunnen binnen hun gebied (potentieel) archeologisch kwetsbare gebieden aanwijzen, maar
alleen in aanvulling op of in afwachting van een provinciale kaart. Daarnaast vormt het
bestemmingsplan een belangrijk bestaand instrument dat de gemeente hanteert op het
gebied van de ruimtelijke ordening.
2.2.2 Vogel- en Habitatrichtlijn
Vanuit de Europese Unie is beleid geformuleerd ten aanzien van de bescherming en
ontwikkeling van natuur en soorten in het kader van de totstandbrenging van de
samenhangende Europese Ecologische Hoofdstructuur. Als uitvloeisel daarvan dienen
ruimtelijke plannen getoetst te worden aan de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn.
De Vogelrichtlijn heeft als doel de bescherming van in het wild levende vogels en hun
leefgebied op het grondgebied van de Europese Unie. Dit vindt plaats door de aanwijzing
van zogenaamde speciale beschermingszones. In principe geldt dit ook voor de
Habitatrichtlijn, die is gericht op het instandhouden van het natuurlijke habitat en de
bescherming van wilde flora en fauna.
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Bij elk plan of project dient te worden onderzocht of het plangebied in of bij (tot
ongeveer 3 kilometer van) een speciale beschermingszone (sbz) als bedoeld in de Vogelof Habitatrichtlijn ligt. Als een plan of project in of bij een sbz ligt, wordt van een
gemeente verwacht dat zij voor aanvang van het plan of project een passende
beoordeling maakt, waarbij de significante gevolgen van het plan voor de flora en fauna
worden onderzocht. Als er significante gevolgen worden verwacht, kan het project alleen
om dwingende redenen van openbaar belang en bij afwezigheid van een alternatief,
doorgang vinden. Er moeten dan wel voor aanvang van het plan of project passende
maatregelen worden genomen om de natuurwaarden volledig te compenseren. Verder mag
de kwaliteit van de speciale beschermingszones niet verslechteren en mogen er geen
storende factoren optreden voor de beschermde soorten. Mede gelet op de Flora- en
faunawet betekent dit dat voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen niet mogen
worden beschadigd, vernield of verstoord. Voor beschermde planten geldt dat ze niet van
hun groeiplaatsen mogen worden verwijderd of vernield.
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2.3

Rijksbeleid

2.3.1 StructuurvisieInfrastructuuren Ruimte
Op 13 maart 2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte, opgesteld door het Rijk,
van kracht geworden. In de Structuurvisie wordt uitwerking geven aan de afspraak in het
regeerakkoord om het ruimtelijk beleid meer over te laten aan de decentrale overheden.
Daarnaast worden er de volgende onderwerpen benoemd die het Rijk van nationaal belang
acht:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Een excellente ruimtelijk-economische structuur van Nederland door een
aantrekkelijk vestigingsklimaat in en goede internationale bereikbaarheid van de
stedelijke regio's met een concentratie van topsectoren;
Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de
energietransitie;
Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via
buisleidingen;
Efficiënt gebruik van de ondergrond
Een robuust hoofdnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen rondom en tussen de
belangrijkste stedelijke regio's inclusief de achterlandverbindingen;
Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem;
Het instandhouden van het hoofnet van wegen, spoorwegen en vaarwegen om het
functioneren van het mobiliteitssysteem te waarborgen;
Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen
geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico's;
Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en kaders voor
klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling;
Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische
en natuurlijke kwaliteiten;
Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen
van flora- en faunasoorten;
Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten;
Zorgvuldige afweging en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en
infrastructurele besluiten.

Buiten deze belangen hebben de decentrale overheden beleidsvrijheid (ruimte voor
regionaal maatwerk).
In het document wordt ook gesproken over een ladder voor duurzame verstedelijking
welke moet zorgen voor zorgvuldig ruimtegebruik. Bij deze ladder staat de vraag centraal
of er sprake is van regionale, intergemeentelijke vraag waarbij het de voorkeur geniet dat
dit middels herstructurering wordt ontwikkeld of dat de vraag passend multimodaal wordt
ontsloten/ontwikkeld. Het is niet de bedoeling dat deze ladder een blokkade gaat vormen
voor noodzakelijke ruimtelijke ontwikkelingen.
2.3.2 Flora- en faunawet
In Nederland is vanuit de Vogel- en Habitatrichtlijn vereiste bescherming van soorten
overgenomen in onder andere de Flora- en faunawet. Sinds 1 april 2002 regelt de Floraen faunawet de bescherming van in het wild voorkomende inheemse planten en dieren. In
de wet is onder meer bepaald dat beschermde dieren niet gedood, gevangen of
verontrust mogen worden en planten niet geplukt, uitgestoken of verzameld mogen
worden. Bovendien dient iedereen voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild
levende planten en dieren. Daarnaast is het niet toegestaan om hun directe
leefomgeving, waaronder nesten en holen, te beschadigen, te vernielen of te verstoren.
De Flora- en faunawet heeft dan ook belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen.
In paragraaf 3.3. wordt ingegaan op de voor het plangebied relevante aspecten.
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Sinds 23 februari 2005 is het zogenaamde "Wijzigingsbesluit AMvB Artikel 75" in werking
getreden. Dit houdt ondermeer in dat voor veel algemeen voorkomende, maar nog wel
beschermde, planten- en diersoorten, in de meeste gevallen automatisch een vrijstelling
gaat gelden en geen ontheffing meer behoeft te worden aangevraagd.
Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke ingrepen of voornemens ontstaan om
werkzaamheden uit te voeren, dient vooraf goed te worden beoordeeld of er mogelijke
nadelige consequenties voor beschermde inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor
de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk.

2.4

Provinciaalbeleid

Op 2 november 2006 heeft Provinciale Staten van Flevoland een nieuw Omgevingsplan
vastgesteld.
Hierin zijn voor het Flevolandse grondgebied vier strategische plannen opgenomen:
het streekplan;
het milieubeleidsplan;
het waterhuishoudingsplan;
het verkeer- en vervoerplan.
Daarnaast bevat het Omgevingsplan de hoofdlijnen van het economische en het
sociaal-culturele beleid. Door alles 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.
De uitvoering van het Omgevingsplan vraagt van de provincie een nieuwe
ontwikkelingsstrategie waarin de provincie nieuwe rollen gaat vervullen. In het
Omgevingsplan zijn beleidsvorming en uitvoering gekoppeld en dit wordt weergegeven in
de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda maakt onderscheid tussen integrale
gebiedsgerichte aanpak (speerpuntgebieden) en sectorale aanpak. Voorop staat een
gebiedsgerichte aanpak. De provincie richt zich hierbij nadrukkelijk op de provinciale
hoofdstructuur. Binnen deze hoofdstructuur worden 7 speerpunt-gebieden onderscheiden.
Een van de speerpuntgebieden betreft de Oostrand van Flevoland. Hier liggen de
randmeren en vele hectares bos en natuurgebied. Dit gebied heeft unieke potenties voor
toerisme en recreatie. Daarnaast zoekt ook de landbouwsector in dit gebied naar
schaalvergroting en verbreding. De provincie ziet in de oostrand goede mogelijkheden
voor een verweving van landbouw, natuur, recreatie, landelijk wonen en een optimale
waterkwaliteit. Dit vereist wel een goede samenwerking tussen partijen en het werken
vanuit een heldere ruimtelijke visie. De provincie gaat samen met partners een verdere
uitwerking voor de gebiedsontwikkeling maken.
Provinciale thema's
In grote lijnen is het omgevingsbeleid te vatten in vier hoofdthema's, te weten reizen,
leven, werken en landschap. Aan de hand van deze thema's wordt per gemeente
aangegeven hoe posities kunnen worden verbeterd. De provinciebrede thema's en de
gemeentespecifieke benadering resulteren samen in de speerpuntgewijze uitvoering van
het plan.
Noordoostpolder (Emmeloord)
Ten aanzien van de gemeente Noordoostpolder wordt in het omgevingsplan het volgende
opgemerkt.
Verkeerontsluiting en leefbaarheid, rust en ruimte, verbetering van voorzieningen, het
stimuleren van vitaliteit, toerisme en recreatie, het bevorderen van de aanleg van
10
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landgoederen, de versterking van de te geringe economische groei, de agribusiness,
verbetering van waterberging, de aanpak van bodemdalingsgebieden, belvedère plaatsen
op de UNESCO Werelderfgoedlijst, het behoud van Schokland en het algemene landschap
en steun aan archeologische projecten.

2.5

Gemeentelijk beleid/onderzoek

2.5.1 Toekomstvisie Noordoostpolder2030
Emmeloord: een levendig regiocentrum.
Volgens de Toekomstvisie uit 2003 ontwikkelt Emmeloord zich tot een modern
regiocentrum en is niet langer de jaren vijftig polderstad. Een breed pakket aan
basisopleidingen, zorgvoorzieningen, culturele en uitgaansgelegenheden is gegarandeerd.
Omdat de bundeling van bedrijven in Emmeloord de voorkeur heeft boven gestage
doorgroei bij de dorpen wordt hier een optimaal ondernemersklimaat gecreëerd. Wonen in
Emmeloord is ruim stedelijk wonen in een levendig centrum met alle voorzieningen onder
handbereik, maar ook in de directe nabijheid van een zee aan rust en ruimte. De
aantrekkelijkheid hiervan wordt verder vergroot door de aanleg van een aantal
recreatieve verbindingen tussen stad en buitengebied.
De bereikbaarheid van en naar de randstad, Noord- en Oost-Nederland is zeer goed via de
A6 en N50.
2.5.2 Welstand
Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de welstandsnota "Ruimte voor kwaliteit en
welstandsvrijheid" vast gesteld. De welstandsnota geeft richting aan het
welstandstoezicht in de Noordoostpolder en voor de inwoners van de gemeente biedt het
plan helderheid over de welstandsbeoordeling van hun bouwplannen. Zoals de titel van de
nota al aangeeft wordt onderscheid gemaakt tussen de welstandsvrije en nietwelstandsvrije gebieden. De selectie van niet- welstandsvrije gebieden heeft plaats
gevonden aan de hand van twee criteria:
* de cultuurhistorische betekenis van de bebouwing;
* de zichtbaarheid van de bebouwing vanuit belangrijke openbare ruimtes.
Op basis van deze criteria is besloten dat in de volgende gebieden welstandstoezicht blijft
gelden:
1. De kern en beeldbepalende gebieden van Emmeloord;
2. De dorpskernen en beeldbepalende gebieden van Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant
Creil, Espel,Tollebeek, Kraggenburg en Rutten;
3. Nagele en Schokland in zijn geheel;
4. Het landelijk gebied.
In de gebieden genoemd onder 1 en 2 gelden slechts welstandscriteria voor de voor- en
zijkant van hoofdgebouwen. Achterkantsituaties zijn hier welstandsvrij. De overige
gebieden in de gemeente zijn volledig welstandsvrij. Deze gebieden bestaan voor het
merendeel uit woonwijken van na de 50-er jaren van de vorige eeuw en
bedrijventerreinen. De bebouwing in deze gebieden heeft een neutralere kwaliteit en
draagt in veel mindere mate bij aan het karakteristieke beeld en de ruimtelijke identiteit
van de gemeente. Soms is een beeldkwaliteitsplan van kracht. Dan gelden uiteraard wel
eisen van welstand. Bij nieuwe ontwikkelingen kan een afweging worden gemaakt of een
dergelijk plan wordt opgesteld. Voor zover in de welstandsvrije gebieden monumenten of
reclameobjecten liggen zijn deze welstandsvrij.
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2.5.3 Gemeentelijke Vestigingsvisie (GVV)
Op 9 oktober 2008 heeft de gemeenteraad de "Gemeentelijke Vestigingsvisie" (GVV)
vastgesteld. In deze GVV wordt een analyse gemaakt van de sociaal economische
ontwikkelingen binnen de gemeente Noordoostpolder op basis van een aantal
toekomstscenario's.
Er is een inventarisatie gemaakt van de bestaande werklocaties binnen de gemeente. De
provincie onderscheidt binnen werklocaties detailhandel, kantoren, gemengde locaties
wonen/werken en werken/wonen, bedrijventerreinen en terreinen voor zware industrie.
Vervolgens is gekeken naar de ontwikkelingswensen, visie van de gemeente waaronder de
Toekomstvisie 2030, het economische beleidsplan, het milieubeleidsplan en het meest
recente collegeprogramma. Uit deze stukken zijn die delen overgenomen die relevant zijn
voor de ontwikkeling van werklocaties binnen de gemeente Noordoostpolder.
Op grond van de visie en de berekende scenario's zijn vervolgens doorzichten gemaakt
naar de planning van de verschillende typen werklocaties.Voorts heeft een confrontatie
plaatsgevonden van de geprognostiseerde vraag en het aanbod aan werklocaties dat in
planning is.
Voor detailhandel is de uitkomst dat het centrum van Emmeloord de locatie is waar de
reguliere detailhandel verder kan uitgroeien op basis van de plannen die er nu liggen.
Perifere detailhandel kan nog enigszins groeien op de PDV-locatie langs de Nagelerweg.
Daarnaast wil de gemeente beperkt ruimte bieden voor grootschalige detailhandel (vanaf
1000 m2) op de locatie Bouwerskamp/Nijverheidweg.
Voor supermarkten geld dat zij zich verspreidt in Emmeloord bevinden (vooral op
wijkvoorzienend niveau). Nader onderscheid van detailhandel naar supermarkten is in de
Gemeentelijk vestigingsbeleid helaas niet gemaakt.
2.5.4 Distributieplanologisch onderzoek (DPO)
In 2008 is er een distributie planologisch onderzoek uitgevoerd in verband met de
ontwikkeling van Emmeloord Centrum. Uit dit onderzoek komt de volgende conclusie naar
voren:
"Om het centrum van Emmeloord haar regioverzorgende functie te laten behouden is
een zichtbare versterking noodzakelijk. Met name toevoeging in de recreatieve branches
is gewenst. Er vloeit nu nog veel koopkracht af richting grote steden als Zwolle. Het
aanbod in Emmeloord moet met name in de branches kleding, mode en schoenen
versterkt worden om de consument een alternatief te kunnen bieden. Daarnaast is het
wenselijk om het aanbod in alle branches te completeren en te verdiepen. Hierbij is
modernisering van de omvang van diverse winkels wenselijk".
Dit onderzoek is specifiek opgesteld voor Emmeloord Centrum maar geeft wel duidelijk aan
dat het wenselijk is het aanbod in alle branches (dus ook supermarkten) te
complemeteren en te verdiepen voor de aantrekkelijkheid van Emmeloord in het algemeen.

2.6

Onderzoeken/Beschikbare gegevens

2.6.1 Algemeen
Op grond van artikel 3.2 van de Awb dient een bestuursorgaan bij de voorbereiding van
een besluit de nodige kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de af te wegen
belangen. Om tot een gedegen planontwikkeling te komen zijn diverse onderzoeken
uitgevoerd, die inzicht geven in de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. In dit
hoofdstuk zal aandacht worden besteed aan de relevante milieuaspecten, aan
archeologie, water en de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting
van de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd. Voor uitgebreidere informatie wordt
verwezen naar de feitelijke onderzoeken.
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2.6.2 Milieu aspecten
2.6.2.1

Luchtkwaliteit

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:
a. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet leiden
tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet Milieubeheer opgenomen
grenswaarde, of
b. 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
c. 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
d. 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" als bedoeld onder c is
sprake indien zich één van de volgende ontwikkelingen voordoet:
woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of 3.000 woningen bij 2
ontsluitende wegen;
infrastructuur: 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder
congestie);
kantoorlocaties: 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, 200.000 m2
brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.
Om niet voor alle (kleine) ontwikkelingen een onderzoek naar de luchtkwaliteit te hoeven
voeren is de Ministeriële regeling 'Niet In Betekende Mate' (NIBM) opgesteld. Deze regeling
heeft als doel om plannen met een beperkte omvang vrij te stellen van onderzoek omdat
deze 'niet in betekende mate' bijdragen aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Aan
de hand van deze ministriële regeling is een tool opgesteld om te zien of een plan in
belangrijke mate aantasting van de luchtkwaliteit oplevert. Onderstaande tabel is de
uitkomst voor onderhavig plan. Er worden voor dit plan 17 parkeerplaatsen extra
gerealiseerd waardoor er hooguit 100 vervoersbewegingen per dag extra plaats vinden
waarvan hooguit 10% extra vrachtverkeer voor de bevoorrading van de supermarkt.
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http://www.infomil.nl/onderwerpen/klimaat-lucht/luchtkwaliteit/rekenen-meten/nibm-tool/
Uit bovenstaande gegevens blijkt dat het plan een dusdanig geringe toename van verkeer
met zich mee brengt dat er geen sprake is van aantasting van de luchtkwaliteit in
betekenende mate.
2.6.2.2

Geluid

Door ingenieursbureau INPIJN-BLOKPOEL is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor
Europalaan 31-33 te Emmeloord (nr. 13P000399-01-ADV-02). In dit onderzoek wordt
onderscheid gemaakt naar directe en indirecte hinder. De indirecte hinder levert geen
overschrijding op. De directe hinder levert wel een lichte overschrijding op van de
grenswaarden.
Maatregelen:
In de huidige situatie bevindt de bevoorrading van het pand nog aan de achterzijde
plaats, deze bevoorrading zal verplaatst worden naar de westzijde van het pand
waardoor de bevoorrading van de winkel verder van de bestaande woningen af zulen gaan
plaats vinden.
Tevens wordt er in het rapport gesproken over een lichte overschrijding van de
geluidsnorm aan de Deltastraat. Momenteel bevind de ingang van de winkel zich aan die
zijde en wordt er veel gebruik gemaakt van de naastgelegen parkeerplaatsen aan de
Deltastraat. In de nieuwe situatie zal de ingang van het pand naar de oostzijde worden
verplaatst waardoor de parkeergelegenheid aan de westzijde (Deltastraat) minder in trek
is en waardoor de geluidsbelasting daar zal afnemen. Nu de bevoorrading van de winkel na
de uitbreiding geen extra vrachtverkeer met zich mee brengt zal dit geen extra
geluidsbelasting opleveren.
Het onderzoek treft u aan de bijlage 1 Akoestisch onderzoek
2.6.2.3

Bodem

Voor de planontwikkeling aan de Europalaan 31-33 te Emmeloord is er door
INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau een verkennend bodemonderzoek verricht voor de
uitbreiding van het bestaande pand. Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan
onderzoeksresultaten gesteld worden dat de aangetroffen bodemkwaliteit aanvaardbaar
wordt geacht en zodoende geen belemmering vormt voor de geplande uitbreiding.
Aanvullend onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. Het verkennend bodemonderzoek is
opgenomen in bijlage 2 Verkennend bodemonderzoek.
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2.6.3 Archeologie
Volgens de Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart voor het grondgebied van
Noordoostpolder heeft het plangebied een lage archeologische verwachting. Er geldt geen
voorschrift of aanlegvergunning. Als er tijdens de werkzaamheden archeologische
indicatoren/resten worden gevonden, moet dat direct aan het bevoegd gezag gemeld
worden en dan wordt bekeken wat de consequenties zijn.
Gezien het feit dat er sprake is van een lage archeologische verwachtingswaarde en er
een geringe oppervlakte aan nieuwbouw plaatsvindt is nader onderzoek dan wel een
aanleg vergunning niet noodzakelijk.
2.6.4 Ecologie
In het kader van de flora- en faunawet geldt dient er onderzoek gedaan te worden of de
geplande ontwikkeling ook tot verstoring leidt van aanwezige flora en fauna. Momenteel is
het perceel al verhard en bebouwd. Er zal dan ook alleen een uitbreiding van de
bebouwing plaats vinden. Daarnaast ligt het perceel in de kern van Emmeloord waar van
nature al veel sprake is van verstoring van flora en fauna. Bij deze ontwikkeling is het dan
ook alleen van belang om te kijken of de ontwikkeling geen verstoring oplevert voor
eventuele aanwezige vleermuizen en/of broedvogels.
Naar de aanwezigheid van vleermuizen en/of broedvogels is in november 2011 een
onderzoek gedaan door Adviesbureau Mertens B.V. Uit dit onderzoek blijkt dat effecten
van de uitbreiding op vleermuizen en broedvogels worden uitgesloten gezien het
ontbreken van gaten in de bebouwing en de afwezigheid van een vliegroute. Op voorhand
kon het voorkomen van overige soorten worden uitgesloten. De flora- en faunawet
beïnvloedt de noordelijk uitbreiding van het pand derhalve niet. In bijlage 3 Verkennende
veldinventarisatie vleermuizen en broedvogels bij de toelichting treft u het onderzoek aan.

2.6.5 Waterparagraaf
Standaard waterparagraaf korte procedure
Inleiding
Het vroegtijdig betrekken van de waterbeheerder en het meewegen van het waterbelang
is, door middel van de Watertoets, sinds 1 november 2003 verankerd in het Besluit op de
ruimtelijke ordening 1985.
Waterrelevant beleid
Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer staat landelijk in de
belangstelling. Thema's zoals water in de stad en water als ordenend principe zijn als
speerpunten aangegeven in het vigerende beleid zoals vastgelegd in de Vierde Nota
Waterhuishouding (ministerie van V&W), de Nota Ruimte (ministerie van VROM), de
Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw (WB21), het Nationaal Bestuursakkoord Water
(NBW), de Handreiking Watertoets (VROM) en het Omgevingsplan Flevoland (Provincie
Flevoland).
Het beleid van het Waterschap Zuiderzeeland staat beschreven in het Ontwerp
Waterbeheerplan 2007-2011.
Daarnaast is de Keur van het Waterschap Zuiderzeeland een belangrijk regelstellend
instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. Op
gemeentelijke niveau zijn het in overleg met het waterschap opgestelde gemeentelijk
Waterplan en het gemeentelijke Rioleringsplan van belang.
Op Europees, nationaal en stroomgebiedniveau wordt gewerkt aan de Kaderrichtlijn Water
(KRW). De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van
het nationaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van
afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd en standstil (geen verdere
achteruitgang in de huidige (2000) chemische en ecologische waterkwaliteit).
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Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieen:
Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren)
Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren)
Beide strategieen zijn vastgelegd in de Nota Ruimte (2006).
Aan de hand van deze waterparagraaf wordt duidelijk gemaakt hoe het vigerend
waterbeleid is vertaald naar waterhuishoudkundige inrichtingsmaatregelen in het plan, hoe
met water in dit plan wordt omgegaan en op welke wijze de inrichtingsmaatregelen
bijdragen aan Veiligheid, Voldoende en Schoon Water.
Watertoetsproces
De initiatiefnemer heeft Waterschap Zuiderzeeland geinformeerd over het plan door
gebruik te maken van de digitale watertoets (geoportaal en e-formulier). De
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de korte procedure van de
watertoets is toegepast. De bestemming en de grootte van het plan hebben een geringe
invloed op de waterhuishouding en de afvalwaterketen.
De beantwoording van de vragen heeft er niet toe geleid dat er nader overleg met het
waterschap moet worden gevoerd. Waterschap Zuiderzeeland geeft een positief
wateradvies.
Het resultatenoverzicht is als bijlage bij het plan gevoegd. De meest relevante gegevens
zijn in het Waterlogboek van de gemeente Noordoostpolder opgenomen. Het logboek
wordt ongeveer vier keer per jaar met Waterschap Zuiderzeeland besproken.
Invloed op de waterhuishouding
Veiligheid/Waterkeringen
Het plan ligt niet buitendijks of in de keurzones van een waterkering. Het is daarom niet
te verwachten dat het plan van invloed zal zijn op de veiligheid van een waterkering.
Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude
opslag.
Voldoende water
Wateroverlast
Binnen het bestemmingsplan zal geen toename van verharding plaatsvinden.
Het plangebied bevindt zich niet binnen een aandachtsgebied drooglegging en
wateroverlast 2050. Binnen het plangebied is geen sprake van (grond)wateroverlast.
Goed functionerend watersysteem
Het streefpeil zal als gevolg van het plan niet veranderen. Het functioneren van het
huidige watersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren van het gewenste peil) zal
door de planuitvoering niet verslechteren.
Anticiperen op Watertekort
Tijdens extreme droge perioden dient het inlaten van water mogelijk te zijn/blijven. De
beschikbaarheid van water binnen het plangebied wordt in perioden van extreme droogte
bepaald volgens de landelijke verdringingsreeks:
1. Veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade: achtereenvolgens stabiliteit
waterkeringen, klink en
zetting (veen en hoogveen) en natuur (gebonden aan bodemgesteldheid).
2. Nutsvoorzieningen. Achtereenvolgens drinkwatervoorzieningen en energievoorzieningen.
3. Kleinschalig hoogwaardig gebruik: tijdelijke beregening kapitaalintensieve gewassen en
proceswater.
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4. Overige belangen: scheepvaart, landbouw, natuur (zolang geen onomkeerbare schade
optreedt), industrie, waterrecreatie en binnenvisserij.
Schoon water
Goede oppervlaktewaterkwaliteit
Er worden geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zinken dakgoten) gebruikt.
Goed omgaan met afvalwater
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen wordt uitgegaan van het afkoppelen van regenwater
en is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.
Het regenwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geinfiltreerd of direct
afgevoerd naar open water.
Het afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd.
Schoon regenwater is:
Regenwater van verhardingen met een verkeersintensiteit < 1000;
Regenwater vanaf parkeerplaatsen met < 50 plaatsen;
Regenwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem schadelijke
uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
Regenwater van onverhard terrein;
Regenwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).
Verontreinigingen door stedelijk afvalwater (huishoudelijk afvalwater en
bedrijfsafvalwater) worden voorkomen.
Indien er binnen het plan wordt afgeweken van bovengenoemde uitgangspunten, wordt
verzocht contact op te nemen met de betreffende contactpersoon van Waterschap
Zuiderzeeland.
Overige procedures bij Waterschap Zuiderzeeland
Voor het plan wordt verwacht dat een keurvergunning nodig is: nee
Voor het plan wordt verwacht dat een WVO-vergunning nodig is: nee
Voor het plan wordt verwacht dat een melding Bouwstoffenbesluit nodig is: nee
Eventueel benodigde vergunningen worden niet met deze waterparagraaf geregeld. Indien
een of meerder antwoorden op de hierboven gestelde vragen ja is, dan wordt een kopie
van dit formulier automatisch doorgestuurd naar het team Vergunningverlening van
Waterschap Zuiderzeeland. Indien een vraag onterecht met nee is beantwoord, blijft de
opdrachtgever voor de realisatie van het plan verantwoordelijk voor de verplichtingen.
2.6.6 Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat onder meer over het beheersen van de risico's voor de omgeving
bij gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen - als vuurwerk, lpg en munitie –
over weg, water, spoor en door buisleidingen.
Voor de rampen en crises die verband houden met externe veiligheid zijn vooral
ongevallen met brandbare, explosieve of giftige stoffen van belangen. Deze ongevallen
zijn te onderscheiden in drie typen:
inrichtingen
vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor
vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen
De risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten
met gevaarlijke stoffen dienen toe en aanvaardbaar minimum te worden beperkt. Daartoe
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zijn in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi, 27 mei 2004) regels gesteld. Bij het
toekennen van bepaalde bestemmingen moet daarom twee zaken worden onderzocht.
Wordt er voldoende afstand in acht wordt genomen tussen bestaande of
geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten en risicovolle inrichtingen in verband
met het zogenaamde plaatsgebonden risico. Het plaatsgebonden risico is de kans
dat een persoon die onafgebroken en onbeschermd op een plaats buiten een
inrichting zou verblijven, overlijdt als rechtstreeksgevolg van een ongewoon voorval
binnen die inrichting, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
Of bestaande of geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen het
invloedsgebied van risicovolle inrichten en zo ja, wat de bijdrage is aan het
groepsrisico. Het groepsrisico bestaat uit de cumulatieve kansen per jaar dat
tenminste 10, 100 of 1.000 personen overlijden als direct gevolg van hun
aanwezigheid in het invloedsgebied van een inrichting en een ongewoon voorval
binnen die inrichting waarbij een gevaarlijke stof betrokken is.
De routering van gevaarlijke stoffen wordt sinds 1 augustus 1996 geregeld in de Wet
vervoer gevaarlijke stoffen (Wvgs). Als verplichte route voor het vervoer van gevaarlijke
stoffen kunnen daarvoor rijks-, provinciale en gemeentewegen worden aangewezen. Op
basis van artikel 18 van deze wet is de gemeenteraad bevoegd wegen of weggedeelten
aan te wijzen vaarvoor een routeplicht geldt. Deze route dient echter aan te sluiten op
die route, die in dat kader door het rijk en de provincie is vastgesteld.
Hieronder volgt een toelichting per type.
A. Inrichtingen
Uit raadpleging van de “Risicokaart Flevoland” die gebaseerd is op de situatie in (3 april
2012) blijkt dat er geen risicovolle bedrijven of andere objecten in de directe nabijheid
van het plangebied liggen. Dit geldt ook voor bedrijven die in het Risicoregister gevaarlijke
stoffen (Rrgs) zijn ingevoerd.
B. Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor
Nabij het plangebied komen geen routes gevaarlijke stoffen voor.
C. Vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen
In of nabij het plangebied ligt een aardgastransportleiding waardoor aardgas wordt
getransporteerd. Deze leiding ligt op 10 meter afstand van de nieuw te realiseren
bebouwing. Gezien de omvang van de buisleiding mag er niet gebouwd worden binnen een
afstand van 2 meter vanaf de buisleiding en dienen de aanleg van de parkeerplekken te
worden voorzien van bestrating met open verharding (dhr. W. van Pijkeren namens
Enexis). Nu aan deze regels worden voldaan ziet Enexis geen problemen met onderhavig
bestemmingsplan.
Conclusie
De gemeente concludeert dat het aspect externe veiligheid geen nadere beschouwing
behoeft.
2.6.7 Verkeer en parkeren
Vrachtverkeer
In de huidige situatie bevind de ingang voor het laden en lossen zich aan de achterzijde
van het pand. Na uitbreiding en interne verbouwing van het pand zal deze ingang worden
verplaatst naar de oostzijde van het pand waardoor de laad en losactiviteiten verder van
de omliggende woningen zal gaan plaats vinden. Het aantal vrachtbewegingen zal na
uitbreiding van het pand niet dan wel gering toenemen. Er is uiteraard wel behoefte aan
extra bevoorrading maar in deze behoefte kan worden voorzien door de ruimte in de
vrachtauto's te benutten die momenteel nog over is. Hierdoor zal er zo goed als geen
extra vrachtbewegingen plaats gaan vinden rond het pand en zal dit dus geen extra
overlast voor omwonende opleveren. In bijlage 4 Bevoorradingsroute is een tekening
toeggevoegd van de bevoorradingsroute voor het vrachtverkeer.
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Parkeren
Voor de uitbreiding van de supermarkt aan de Europalaan 31-33 is er extra behoefte aan
parkeergelegenheid. Voor de uitbreiding zal dan extra parkeergelegenheid worden
gerealiseerd aan de Scandinaviëlaan. In totaal komen er 17 extra parkeerplekken bij. Dit
voldoet aan de parkeernorm. In het volgende hoofdstuk zal de inrichting van het
plangebied met onder andere de nieuwe parkeerplekken aan de orde komen.
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Hoofdstuk 3 Het plan
3.1

Algemeen

Het plan is gelegen in de kern van Emmeloord op de kruising van de Europalaan en de
Scandinaviëlaan. Momenteel staat er een pand waar op de begane grond een supermarkt
is gehuisvest en op de eerste verdieping de maatschappelijke instelling Triade (winkel en
kantoor). De eigenaar van het pand wenst het pand uit te breiden met 423 m2 bvo ten
op zichte van het huidige bouwvlak. De functies van het pand zullen gelijk blijven.
Het plan omvat een aantal wijzigingen van het huidige perceel Europalaan 31/33. Het doel
van de wijziging is om de supermarkt te vergroten ten opzicht van het huidige aantal m2.
De wijzingen betreffen dan ook:
Vergroten van het bouwvlak;
Het aanleggen van extra parkeervoorzieningen aan de Scandinaviëlaan.
Volgens de eigenaar van het pand is het van belang dat de winkel met zijn
buurtvoorzienende functie wordt uitgebreid en vernieuwd. Gezien het aantal klanten dat
per week een bezoek brengt aan de winkel en het huidige winkelvloeroppervlakte is dit
niet meer toereikend. Tevens zal de winkel intern verbouwd gaan worden en worden er
vernieuwingen aangetroffen.

3.2

Ruimtelijken functionele structuur

Ruimtelijk gezien ligt het perceel op een vrij open locatie met aan de oost- en westzijde
van het perceel veel groen en een waterpartij. Aan de noord- en zuidzijde van het
perceel bevinden zich woningen. De woningen aan de noordkant zijn met hun zijzijde
gericht op het perceel en de woningen aan de zuidkant van het perceel zijn met de
voorzijde naar het perceel gericht. Deze woningen bevinden zich op geruimte afstand van
het perceel mede door de tussenliggende rijbaan de Europalaan (2-richtingsverkeer).
De functies van dit plan zijn 'Centrum' en 'Verkeer'. De centrumfunctie van het pand
maakt de volgende functies mogelijk in het pand:
Detailhandel
Dienstverlening
Groen
Kantoor
Maatschappelijk
Recreatie
Sport
Verkeer
Water
De functies bedrijf, cultuur & ontspanning, horeca en wonen zijn uitgesloten van de
centrumbestemming in dit plan omdat dergelijke functies niet wenselijk ten opzichte van
de omliggende omgeving.
De huidige functies detailhandel-supermarkt en de maatschappelijke instelling kunnen zich
onder de centrumfunctie goed vestigen.
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3.3

Beeldkwaliteit

Het gaat bij welstand over het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk, op zichzelf
beschouwd als in verband met de bestaande omgeving of te verwachten ontwikkeling
daarvan. Voor zover stijlkenmerken van oorspronkelijke karakteristieke bebouwing
aanwezig zijn (Delftse school) wordt hier rekening mee gehouden of zal er een keuze
moeten worden gemaakt in stijlkenmerken die harmoniëren met de oorspronkelijke en
karakteristieke stijlkenmerken. Bij ver- of nieuwbouw is vernieuwende vormgeving ook
mogelijk maar met respect voor maat, schaal en kapvorm van de bestaande bebouwing in
de directe omgeving. Diverse kleuren en materialen zijn toegestaan mits deze harmoniëren
met de directe omgeving. Materialen en kleuren van een uitbreiding dienen gelijk te zijn
aan of te harmoniëren met die van het bestaande gebouw. Bij uitbreidingen en
verbouwingen aan de oorspronkelijke bebouwing sluit de detaillering aan bij de
oorspronkelijke vormgeving van het gebouw of worden nieuwe kwaliteiten toegevoegd.
"Voor de locatie Europalaan 31 - 33 wordt geen separaat beeldkwaliteitsplan vastgesteld.
Wel is met de initiatiefnemer overeengenomen hoe het plangebied wordt ingericht.
Hieronder is de inrichtingstekening van het plangebied opgenomen. Hierin worden, naast
de uitbreiding van de supermarkt, de nieuwe parkeerplekken weergegeven.

Inrichtingstekening uitbreiding supermarkt en parkeerplekken Europalaan 3 1 - 3 3 te Emmeloord
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Hoofdstuk 4 Toelichting op de regels
4.1

Algemeen

De regels geven inhoud aan de op de plankaart aangegeven bestemmingen. Ze geven aan
waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en wat en hoe er
gebouwd mag worden. Bij de opzet van de regels is getracht het aantal regels zo beperkt
mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, dat werkelijk noodzakelijk is.
Het kan in een concrete situatie voorkomen, dat afwijking van de gestelde normen
gewenst is. Hiertoe zijn in het bestemmingsplan diverse afwijkingsbepalingen opgenomen.
De bevoegdheid om af te wijken van bepaalde normen is gebaseerd op artikel 3.6 van de
Wet op de ruimtelijke ordening (Wro). De uitvoering ervan berust bij burgemeester en
wethouders. Deze flexibiliteitsbepaling maakt afwijkingen van geringe aard mogelijk,
waarbij de aan de grond toegekende bestemming gehandhaafd dient te blijven.
De
1.
2.
3.
4.

bij dit plan behorende regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten:
Inleidende regels.
Bestemmingsregels.
Algemene regels.
Overgangs- en slotregels.

In hoofdstuk 1 worden enkele in de regels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat
interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven
op welke wijze bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten.
In hoofdstuk 2 worden de op de kaart aangegeven bestemmingen omschreven en wordt
bepaald op welke wijze de gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Tevens worden
per bestemming de bouwmogelijkheden vermeld.
Hoofdstuk 3 bevat de bepalingen die van toepassing zijn op meerdere bestemmingen,
zodat het uit praktische overwegingen de voorkeur verdient deze in een afzonderlijke
paragraaf onder te brengen en hoofdstuk 4 komt het overgangsrecht aan de orde en de
slotregel.

4.2

De regels

De bestemmingsregels die in het plan zijn opgenomen zijn 'Centrum' en 'Verkeer'. Deze
twee bestemmingen komen als enige voor in het plangebied.

4.3

Nadere toelichtingop de bestemmingen

Hierna worden - voor zover nodig geacht - de regels artikelgewijs van een nadere
toelichting voorzien.
Begripsbepalingen
De begripsbepalingen zijn opgenomen om uitsluitsel te geven bij interpretatieproblemen.
Zij kunnen bepalend zijn bij de uitleg van de overige regels.
Centrum
Deze bestemming is bedoeld voor centrumfuncties als detailhandel (supermarkten daar
onder begrepen), dienstverlening, groen, kantoor, maatschappelijk, recreatie, sport,
verkeer en water.
De functies bedrijf, cultuur & ontspanning, horeca en wonen zijn uitgesloten binnen dit
plan in verband met het effect op de omliggende omgeving.
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Verkeer
Deze bestemming is bedoeld voor wegverkeer, parkeerterrein, fiets- en voetgangerszones
en verblijfsgebied. Tevens is het in dit bestemmingsplan onder deze bestemming
toegestaan om een bouwwerk te plaatsen voor de transformator ten behoeve van de
supermarkt.
Anti-dubbeltelbepaling
Deze bepaling is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te
voorkomen. Dit kan zich voordoen indien een deel van een bouwperceel dat reeds bij de
berekening van een maximum bebouwingspercentage was betrokken wederom, nu ten
behoeve van de berekening van het maximum bebouwingspercentage van een ander
bouwperceel te betrekken.
Algemene afwijkingsregels
In dit artikel is een aantal regels opgenomen teneinde het mogelijk te maken dat het plan
op ondergeschikte punten wordt aangepast. Ook kleine afwijkingen (maximaal 10%) van
de in de regels opgenomen dan wel op kaart aangegeven maten kunnen volgens dit artikel
mogelijk worden gemaakt. Uit de praktijk is gebleken dat er behoefte bestaat om met
ondergeschikte bouwdelen de bouwvlakgrens te overschrijden. Tegen dergelijke
overschrijdingen behoeft geen bezwaar te bestaan met name omdat hierdoor tevens de
mogelijkheid kan worden geboden tot een grotere herkenbaarheid van het individuele
bouw. De afweging, die bij het verlenen van deze afwijking dient plaats te vinden,
voorkomt dat zich negatieve ontwikkelingen zullen voordoen. Omdat een en ander zich
niet beperkt tot één bestemming, maar in principe bij diverse bestemmingen gewenst of
noodzakelijk kan blijken, zijn deze regels op alle bestemmingscategorieën van
toepassing.
Overgangsrecht
Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan ten tijde van de
tervisielegging, dan wel waarvoor een bouwvergunning voor dat tijdstip is aangevraagd en
welke verleend diende te worden, is in beginsel onder het overgangsrecht geplaatst. Een
geringe uitbreiding van de inhoud wordt mogelijk gemaakt. Indien de onder het
overgangsrecht gebrachte bebouwing door een calamiteit verloren gaat is volledige
herbouw toegestaan. Illegaal tot stand gekomen bebouwing en gebruik valt in beginsel
niet onder het overgangsrecht.
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Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid
5.1

Inspraak en overleg

5.1.1 Inspraak
In het kader van de inspraak is het voorliggende plan op de in de gemeente
Noordoostpolder gebruikelijke wijze voor inspraak aangeboden. Er zijn geen
inspraakreacties ingediend.

5.1.2 Overleg
In het kader van vooroverleg is het voorliggende plan naar de voor het plan relevante
instanties gezonden. Er zijn geen vooroverlegreacties ingediend.

5.1.3 Ambtelijke wijzigingen
Er is aanleiding voor enkele ambtshalve wijzigingen in het plan. Deze zijn onder te
verdelen in juridische aanpassingen en informatieve aanpassingen.
Juridische wijzigingen
Artikel 1 Begrippen: 1.2 invoegen planversie: NL.IMRO.0171.BP00523-ON01;
Artikel 3 Centrum: 3.2.1 sub d schrappen;
Artikel 9 Algemene procedureregels: tekst vervangen door: 'Op de voorbereiding van een
besluit tot afwijking bij een omgevingsvergunning is de in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht genoemde procedure van toepassing.' Artikel 11.1 en 11.2: terminologie
van de Wabo toepassen.
Conclusie
De wijzigingen worden doorgevoerd in de regels. Samen vormen deze het juridische kader
van het bestemmingsplan.

Informatieve wijzigingen
Er is aanleiding voor enkele ambtshalve wijzigingen in de toelichting van het
bestemmingsplan. Dit betreffen informatieve aanvullingen. Hieronder zijn de wijzigingen
per paragraaf aangegeven.

Hoofdstuk 1 Inleiding: Aanpassen planversie naar NL.IMRO.0171.BP00523-ON01;
Paraaf 2.6.7 Verkeer en parkeren: Invoegen tekening en verwijzing bevoorradingsroute;
Paraaf 3.3 Beeldkwaliteit: Toevoegen tekening en verwijzing inrichtingsplan;
Hoofdstuk 5 Uitvoerbaarheid:
Aanpassen 5.1 Inspraak en overleg: Omdat de voorontwerpfase is afgerond kan deze
paragraaf worden aangepast. Aangegeven zal worden dat er geen reacties zijn ingediend,
maar wel enkele ambtshalve wijzigingen zijn doorgevoerd.
5.2 Economische uitvoerbaarheid: Tekst vervangen door: Ingevolge artikel 3.1.6.
van het Bro moet de toelichting inzicht geven in de uitvoerbaarheid van het plan. op
grond van artikel 6.12 van de Wro stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor
gronden waarop een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is
voorgenomen. Bij een besluit tot vaststelling kan de raad besluiten geen exploitatieplan
vast te stellen, indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan
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begrepen gronden anderszins verzekerd is. In dit geval is het kostenverhaal anderszins
verzekerd. Er is namelijk een anterieure overeenkomst afgesloten tussen de gemeente
Noordoostpolder en de particuliere initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft voldoende
financiële middelen om het plan te realiseren. Geconcludeerd kan worden dat de
planontwikkeling economisch uitvoerbaar is.
Conclusie
De informatieve aanvullingen worden toegevoegd in de toelichting. Deze leiden niet tot
een juridische aanpassing van het plan, omdat de toelichting geen onderdeel van het
juridische kader van een bestemmingsplan vormt.

5.2

Exploitatieplan

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Bro moet de toelichting inzicht geven in de
uitvoerbaarheid van het plan. op grond van artikel 6.12 van de Wro stelt de
gemeenteraad een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bij algemene maatregel
van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Bij een besluit tot vaststelling kan de
raad besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, indien het verhaal van kosten van de
grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd is. In dit
geval is het kostenverhaal anderszins verzekerd. Er is namelijk een anterieure
overeenkomst afgesloten tussen de gemeente Noordoostpolder en de particuliere
initiatiefnemer. De initiatiefnemer heeft voldoende financiële middelen om het plan te
realiseren. Geconcludeerd kan worden dat de planontwikkeling economisch uitvoerbaar is.
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Bijlagen
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Bijlage 1

Akoestisch onderzoek
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1.

INLEIDING

In opdracht van C1000 Vastgoed B.V. is door Raadgevend Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel te
Sliedrecht een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van een uitbreiding van een
bestaande inrichting (supermarkt) C1000 aan de Europalaan 33 te Emmeloord.
De geluidimmissie op de relevante punten is bepaald middels een rekenmodel, conform methode
II.8 uit de “Handleiding Meten en rekenen industrielawaai” HMRI, 1999.
Ten behoeve van het akoestische model is een digitale kadastrale kaart als achtergrond in het
model ingeladen. Verder is de bebouwing rond de inrichting, gebruik makend van gegevens uit de
beschikbare tekeningen en luchtfoto’s, opnieuw gemodelleerd.
De betreffende supermarkt is gelegen in een woonwijk en bevindt zich aan het Normandiëplein te
Emmeloord. In figuur 1 is de ligging aangegeven:

Figuur 1; ligging supermarkt (bron: Google Maps)
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Het eerdere conceptrapport van 3 januari 2012 is aangepast en uitgebreid naar aanleiding van een
beoordeling van de gemeente Emmeloord. Het ging dan om de volgende punten:
Een beschrijving van de voorgenomen uitbreiding, en daarbij de geluidrelevante wijzigingen, was
niet opgenomen.
Een overzicht van de bestaande (bijalge 11) en toekomstige (bijalge 12) situatie is als bijlage
opgenomen.
Zijn naast de voertuigbewegingen ook nog andere relevante bronnen actief.
Op het dak is een condensor aanwezig, deze bron is in het model opgenomen.
Welke situatie is beschreven/berekend; de bestaande situatie met uitbreiding of enkel de
uitbreiding.
De toekomstige situatie is akoestisch gemodelleerd.
De supermarkt is een type B op grond van het Activiteitenbesluit.
Zie hiervoor hoofdstuk 2 en de toetsing verderop in onderhavig rapport.
Vraag was waarom voor de dagperiode geen berekening is gemaakt voor het beoordelingspunt op
1,5 meter boven het maaiveld?
Deze hoogte is meegenomen in de beoordelingspunten.
Welke bodemdempingsfactor is toegepast?
Tenzij anders aangegeven is de standaard bodemfactor van 0 (representatief voor een
reflecterende bodem) toegepast. Voor een aantal (onverharde) gebieden is een andere
dempingsfactor (0,8) aangehouden, zie hiervoor de bijlage ‘overzicht bodemgebieden’.
Een situatie- of overzichtskaartje was niet opgenomen, vraag was of ook een rij woningen uit de
Deltastraat betrokken kon worden bij de berekeningen.
In figuur 1 is een overzicht opgenomen, een additionele rij woningen aan de Deltastraat is als
ontvangpunt opgenomen
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2.

TOETSINGSCRITERIA

Getoetst dient te worden aan de geluidnormen zoals die voor de inrichting gelden. Het gaat hier om
een zogenaamde type B-inrichting uit het Activiteitenbesluit. De inrichting is niet gelegen op een
gezoneerd industrieterrein. Dit betekent aldus het volgende:
Artikel 2.17
Voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau (L Ar,LT) en het maximaal geluidsniveau (LAmax),
veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige installaties en toestellen, alsmede door de in de
inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten en laad- en losactiviteiten ten behoeve van en in
de onmiddellijke nabijheid van de inrichting, geldt dat:
a. de niveaus op de in tabel 2.1 7a genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen
dan de in die tabel aangegeven waarden:
tabel 2.17a
LAr,LT op de gevel van gevoelige gebouwen
LAr,LT in in- of aanpandige gevoelige gebouwen
LAmax op de gevel van gevoelige gebouwen
LAmax in in- of aanpandige gevoelige gebouwen

07.00 -19.00 uur
50
35
70
55

19.00 - 23.00 uur
45
30
65
50

23.00 - 07.00 uur
40
25
60
45

b. de in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur in tabel 2.17a opgenomen maximale
geluidsniveaus (LAmax) niet van toepassing zijn op laad- en losactiviteiten;
c. de in tabel 2. 17a aangegeven waarden binnen in- of aanpandige gevoelige gebouwen
niet gelden indien de gebruiker van deze gevoelige gebouwen geen toestemming geeft
voor bet in redelijkheid uitvoeren of doen uitvoeren van geluidsmetingen;
d. de in tabel 2.17a aangegeven waarden op de gevel ook gelden bij gevoelige terreinen op
de grens van het terrein;
e. de waarden in in- en aanpandige gevoelige gebouwen, voor zover het woningen betreft
gelden in geluidsgevoelige ruimten en verblijfsruimten; en
f. de in tabel 2.1 7a aangegeven waarden niet gelden op gevoelige objecten die zijn
gelegen op een gezoneerd industrieterrein.
Naast toetsing van geluidbelastingen als gevolg van akoestisch relevante activiteiten binnen het
terrein dient in het algemeen ook ‘indirecte hinder’ getoetst te worden. Onder indirecte hinder wordt
verstaan: de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door activiteiten die, hoewel
plaatsvindend buiten het terrein van de inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. In
onderhavig geval zullen dit dus met name verkeersbewegingen (vracht-, personen- en
bestelauto’s) van en naar de inrichting zijn. Echter, voor bedrijven op gezoneerde
industrieterreinen geldt dat de indirect veroorzaakte geluidbelasting niet aan de zone wordt
toegerekend. Verder worden voor piekbelastingen (Lmax) geen maximale waarden gesteld. Het
aspect indirecte hinder wordt in onderhavig rapport aldus niet meegenomen.
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3.

AKOESTISCHE MODELLERING

3.1.

Bedrijfs- en locatiegegevens

Het betreft hier een bestaande supermarkt, die uitgebreid gaat worden. De akoestisch relevante
activiteiten bestaan met name uit vracht- en personenautobewegingen rond de supermarkt.
Deze bewegingen kunnen, indien deze buiten de inrichting plaatsvinden, ook resulteren in
‘indirecte hinder’, zie hiervoor hoofdstuk 4.
Verder is op het dak een condensor voor de koelinstallaties aanwezig, zie hiervoor § 3.4.
De openingstijden van de winkel zijn als volgt:
3.2.

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

gesloten
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 20.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 21.00 uur
08.00 - 20.00 uur
gesloten

Laad- en losbewegingen vrachtauto’s

Volgens opgave zijn circa 7 laad- en losbewegingen middels een vrachtauto in de dagperiode aan
de orde. De vrachtauto’s komen via de Deltastraat het terrein opgereden, ten zuiden van het
gebouw. Deze lossen aan de noordzijde van het gebouw en rijden vervolgens weer via de
Deltastraat de inrichting.
Deze 7 bewegingen zijn gemodelleerd via een mobiele rijroute, (mobiele bron 2) die is
weergegeven op de modelplots bijlage 1 en 2. De hoogte is 1 meter boven het plaatselijke
maaiveld. Het bronvermogen is afkomstig uit het meetbestand van Inpijn-Blokpoel, en bedraagt
hier (inclusief spectrum):
octaafband
geluidvermogen in dB (A)

31
63,3

63
73,3

125
83,5

250
89,9

500
89,2

1000
101

2000
98,5

4000
89,4

8000
80,5

Lw
103,3

De bedrijfsduurcorrectie van de mobiele bronnen wordt als volgt berekend:
Cb = -10 * log (l*n/v*To*N)
Cb = bedrijfsduurcorrectie in dB
To = duur van de periode in uren
N = aantal bronnen op equidistante afstand
over de route verdeeld

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau
v
Postbus
253
3360 AG SLIEDRECHT

n = aantal bewegingen
v = snelheid in km/h
l =lengte van de rijroute in km

Telefoon/Fax:
T 0184-618010
F 0184-618782

4

Blz.5

Opdracht : 13P000399-01
Project : akoestisch onderzoek aan de Europalaan 33 te Emmeloord

Uitgaande van 7 bewegingen per dag, en enkel in de dagperidoe (07.00 tot 19.00 uur) kan de
bedrijfsduurcorrectie hiermee als volgt berekend worden:

nummer

periode

N

n

l (km)

mobiel 2

dag

3

7

0,070

3.3.

v
(km/u)
10

Cb
(dB)
28,5

Bewegingen personenauto’s

Het gaat hier dan om bewegingen van personenauto’s van klanten en personeel. Omtrent het
exacte aantal bewegingen bestaat geen gedetailleerde informatie. Uit ervaringcijfers blijkt dat circa
25 % van alle bezoekers met de auto de supermarkt bezoekt. Uitgaande van het opgegeven aantal
klanten, circa 13.500/week, wordt ingeschat dat, in de Representatieve Bedrijfssituatie (RBS)
1.250 voertuigbewegingen per dag aan de orde zijn. De RBS is gedefinieerd als de bedrijfssituatie
waarin de volledige capaciteit van de inrichting in gebruik is. In onderhavige situatie zal dit dus,
behoudens incidentele situaties, de meest ‘drukke’ dag zijn. Uitgaande van de in § 3.1 aangegeven
openingstijden is de verdeling:
-

1.000 bewegingen in de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur)

-

250 bewegingen in de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur)

-

geen bewegingen in de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur)

Ook deze bewegingen zijn gemodelleerd via een mobiele rijroute, (mobiele bron 1) die is
weergegeven op de modelplots bijlage 1 en 2. De hoogte is 0,75 meter boven het plaatselijke
maaiveld. Het bronvermogen is afkomstig uit het meetbestand van Inpijn-Blokpoel, en bedraagt
hier (inclusief spectrum):
octaafband
geluidvermogen in dB (A)

31
56,6

63
69,5

125
77,3

250
77,9

500
83,7

1000
85,3

2000
85,7

4000
82,9

8000
73

Lw
91,1

Uitgaande van de hiervoor genoemde bewegingen en de in de voorgaande paragraaf aangegeven
formule kan de bedrijfsduurcorrectie als volgt berekend worden:
nummer

periode

N

n

l (km)

mobiel 1
mobiel 1

dag
avond

8
8

1.000
250

0,190
0,190

v
(km/u)
10
10

Cb
(dB)
7,0
8,3

Verder zijn nog een aantal bronnen gemodelleerd, die ‘piekgeluiden’ representeren. Deze dragen
niet bij aan het LAr,LT, en hebben om deze reden dus een bedrijfsduur van 0 uren. Het gaat dan om
bronnen die een optrekkende auto en een dichtslaand autoportier representeren. De
bronvermogens zijn ook afkomstig uit ons meetbestand, deze bedragen:
bron
1, 2, 3
4, 5, 6

activiteit
Lmax dichtslaande autodeur
Lmax optrekkende auto

bronvermogen Lw
100
97,1

De posities zijn weergegeven op de modelplots, bijlage 1 en 2. Verder kan nog verwezen worden
naar de bijlage 6 ‘puntbronnen’.
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3.4.

Condensor

Op het dak van de winkel is een condensor ten behoeve van de koel-/vriesinstallatie geplaatst. Het
gaat dan om een condensor van het merk Contardo, type LU-VE EAV9U 5230 H ec fans. Deze
condensor bestaat uit een zestal ventilatoren, en heeft volgens de productspecificatie een
geluidvermogen van 69 dB. De afstralingsrichting van deze condensor is naar boven.
Op basis van data uit onze meetbestanden, is hierbij van het volgende spectrum uitgegaan:
octaafband
geluidvermogen in dB (A)

31
36,5

63
49,9

125
57

250
59,6

500
64,1

1000
63,5

2000
60,1

4000
57,3

8000
45,8

Lw
69

Voor deze installatie wordt, ‘worst-case’, géén bedrijfsduurcorrectie in rekening gebracht.
.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau
v
Postbus
253
3360 AG SLIEDRECHT

Telefoon/Fax:
T 0184-618010
F 0184-618782

6

Blz.7

Opdracht : 13P000399-01
Project : akoestisch onderzoek aan de Europalaan 33 te Emmeloord

4.

INDIRECTE HINDER

Onder indirecte hinder wordt verstaan: de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door
activiteiten die, hoewel plaatsvindend buiten het terrein van de inrichting, aan de inrichting zijn toe
te rekenen.
Het gaat in onderhavig geval dan om (vracht)auto’s, die via de openbare weg de inrichting
aandoen (en ook weer verlaten).
Directe en indirecte geluidhinder worden niet gecumuleerd. Verder geldt voor bedrijven op
gezoneerde industrieterreinen dat de indirect veroorzaakte geluidbelasting niet aan de zone wordt
toegerekend. Verder worden voor piekbelastingen (Lmax) geen maximale waarden gesteld.
Voor indirecte hinder ten gevolge van mobiele bronnen geldt een beperking van de reikwijdte van
de milieuvergunning of het Besluit. Deze beperkingen zijn onder andere:
1. De afstand is beperkt tot de afstand waarbinnen de herkomst van de veroorzakende
geluidbronnen in redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van het bedrijf in
kwestie. Dit betekent dat de reikwijdte beperkt blijft tot de afstand waarbinnen voertuigen de ter
plaatse optredende snelheid hebben bereikt;
2. De reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting
voor het gehoor nog herkenbaar zijn ten opzichte van andere voertuigen;
3. De reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting
nog niet zijn opgenomen in het “heersende verkeersbeeld”, bijvoorbeeld tot de eerste kruising;
4. De reikwijdte blijft beperkt tot dat gebied waarbinnen de voertuigen van en naar de inrichting
nog niet op een voor meer bedrijven functionerende ontsluitingsroute rijden. Is dat wel het geval
dan zou een dergelijke afweging niet op microniveau (individuele vergunninghouder), maar op
macroniveau (structuur- of bestemmingsplan) gemaakt moeten worden.
Het verkeer van en naar de inrichting, op de Europalaan, Deltastraat en Scandinaviëlaan, is niet
eenduidig toe te schrijven aan onderhavige inrichting, daar hier ook meer winkels en/of woningen
liggen. Derhalve kan geen duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen die (vracht)auto’s die
resulteren in indirecte hinder, en bewegingen van het ‘heersende verkeersbeeld’. Vrachtauto’s
worden geacht enkel via de Europalaan en Deltastraat de inrichting te benaderen. Daar hier eerst
een kruising gepasseerd wordt, zullen deze vrachtauto’s direct deel uitgaan maken van het
‘heersende verkeersbeeld’. Dit geldt ook voor de personenauto’s die de inrichting via de
Europalaan naderen. Dit zal overigens het grootste deel van de bewegingen zijn. De
personenauto’s die de inrichting via de Deltastraat in noordelijke richting benaderen (of v.v.)
kunnen wel aanleiding geven tot indirecte hinder. Derhalve is een mobiele bron indirecte hinder
gemodelleerd, die aankomende en vertrekkende auto’s van/naar de inrichting in noordelijke
richting representeert. De bron is actief totdat de auto’s, vanwege hun snelheid, deel uitmaken van
het ‘heersende verkeersbeeld’.
Uitgaande van de aanname dat het hier om 25 % van het totale aantal auto’s betreft, kan de
bedrijfsduurcorrectie als volgt berekend worden:
nummer

periode

N

n

l (km)

mobiel 3
mobiel 3

dag
avond

3
3

250
62

0,072
0,072
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(km/u)
20
20

Cb
(dB)
13
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Het bronvermogen is hetzelfde als die van personenauto’s directe hinder, zie § 3.3 en de bijlage 6.
De gemodelleerde rijroutes zijn aangegeven op de modelplots bijlage 1 en 2.
Op basis hiervan wordt, ter plaatse van de woningen Normandiëplein 1-13, een immissie
(etmaalwaarde) van 43 dB (A), exclusief gevelreflectie, berekend. Op alle andere ontvangpunten
zijn de immissies lager. Deze gevelbelasting bevindt zich beduidend onder de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
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5.

REKENRESULTATEN

De geluidbelasting is in deze fase berekend op de meest kritische woningen. Daar het gaat om
reguliere woningen is gerekend op 1,5 en 5 meter hoogte, zie hiervoor ook de onderstaande tabel.
Voor wat betreft de coördinaten van de ontvangpunten kan verwezen worden naar de bijlage 3
‘ontvangers’. De situering is verder aangegeven op de bijgevoegde modelplots bijlage 1 en 2. Er is
geen reflectie van eventueel achterliggende gevels in rekening gebracht.
Het resultaat van de berekeningen is als volgt. Voor de dagperiode zijn de waarden op 1,5 m + mv
weergegeven, en voor de avond- en nachtperiode de immissies op 5 m + mv. Voor alle berekende
waarden wordt verwezen naar de resultatentabel directe hinder, opgenomen als bijlage 8.

punt

omschrijving

1
2
3
4
5
6
7

woningen Scandinaviëlaan
woningen Normandiëplein 1-13
woningen Normandiëplein 2-14
woningen Europalaan 70-84
woningen Europalaan 56-68
woningen Rivieralaan
woningen Deltastraat

Lar,LT
dag avond nacht etmaal
56
55
22
60
47
47
19
52
41
40
20
45
50
50
20
55
42
42
14
47
36
36
14
41
59
56
23
61

Lamax
dag avond nacht
69
69
22
58
61
19
53
54
20
62
64
20
54
56
14
49
50
14
71
70
23

Het piekniveau Lamax wordt herleid uit het hoogste immissieniveau Li tengevolge van een
gedurende deze periode actieve puntbron. De berekende maximale waarde wordt vervolgens
verminderd met de meteocorrectieterm Cm. Het maximale niveau is echter minimaal hetzelfde als
het equivalente niveau.
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6.

CONCLUSIE

In opdracht van C1000 Vastgoed B.V. is door Raadgevend Ingenieursbureau Inpijn-Blokpoel te
Sliedrecht een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van een uitbreiding van een
bestaande inrichting (supermarkt) C1000 aan de Europalaan 33 te Emmeloord.
De geluidimmissie op de relevante punten is bepaald middels een rekenmodel, conform methode
II.8 uit de “Handleiding Meten en rekenen industrielawaai” HMRI, 1999.
De eerdere concept-versie is aangepast en uitgebreid naar aanleiding van een beoordeling door
de Gemeente Noordoostpolder.
Beschouwd zijn een condensor en de bewegingen van zowel personen- als vrachtauto’s binnen de
inrichting. Tevens is rekening gehouden met piekgeluiden ten gevolge van deze activiteiten,
alsmede met ‘indirecte hinder’.
De berekende immissies (etmaalwaarden) bedragen maximaal 61 dB (A), dit is ter plaatse van de
direct aangrenzende woningen aan de Deltastraat. Dit is dus een overschrijding van de norm van
50 dB (A).
Het betreffende ontvangpunt ligt zeer dicht tegen de rijroute van alhier parkerende auto’s, de
hoogte van de immissie hangt aldus direct samen met de hoeveelheid passerende auto’s
(1.250/dag). Mogelijke maatregelen zijn dus het verleggen van deze rijroutes, dan wel de aanleg
van een afscheidende muur.
De piekniveaus, Lmax, bedraagt ten hoogste 71 dB (A) in de dag- en 70 dB (A) in de avondperiode,
hieraan liggen optrekkende auto’s ten grondslag. In beide perioden is aldus sprake van een
overschrijding van de norm van 70 respectievelijk 65 dB (A).
Ook het aspect ‘indirecte hinder’ is beschouwd, hierbij zijn echter geen overschrijdingen van de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB (A) berekend.
Aanbevolen wordt dit concept aan de gemeente ter beoordeling voor te leggen, waarna
maatregelen beschouwd en doorgerekend kunnen worden.
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RQWYDQJSXQWHQ
Model:
Groep:

3

rapportversie 13-04-12
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
1
2
3
4
5

Omschr.
ontvanger
ontvanger
ontvanger
ontvanger
ontvanger

6
7

ontvanger woning rivieralaan
ontvangpunt woningen Deltastraat

woning
woning
woning
woning
woning

*HRPLOLHX9

scandinavielaan
normandieplein 1-13
normandieplein 2-14
europalaan 70-84
europalaan 56-68

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

HDef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Hoogte A
1,50
1,50
1,50
1,50
1,50

Hoogte B
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00

Hoogte C
------

Hoogte D
------

Hoogte E
------

0,00
0,00

Relatief
Relatief

1,50
1,50

5,00
5,00

---

---

---



RQWYDQJSXQWHQ
Model:
Groep:

Naam
1
2
3
4
5
6
7

3

rapportversie 13-04-12
(hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Hoogte F
------

Gevel
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

---

Ja
Ja

*HRPLOLHX9



ERGHPJHELHGHQ
Model:
Groep:

3

rapportversie 13-04-12
(hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam

Omschr.

1
2

plantsoen normandieplein
plantsoen rivieralaan

*HRPLOLHX9

Bf
0,00
0,80
0,80



JHERXZHQ
Model:
Groep:

3

rapportversie 13-04-12
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
1
2
3
4
5

Omschr.
winkel c1000
woningen scandinavielaan 50-60
woningen normandieplein 1-13
woningen normandieplein 2-14
woningen europlaan 70-84

6
7
8
9

woningen europlaan 56-68
woningen de karpaten 1-3
rivieralaan 2-36
woningen Deltastraat

*HRPLOLHX9

Hoogte
9,00
7,50
7,50
7,50
7,50

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

HDef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0
0

Cp
dB
dB
dB
dB
dB

Refl. 31
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 63
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 125
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 250
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

7,50
7,50
0,00
7,50

0,00
0,00
0,00
0,00

Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

0
0
0
0

dB
dB
dB
dB

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80



JHERXZHQ
Model:
Groep:

Naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9

3

rapportversie 13-04-12
(hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Refl. 500
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 1k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 2k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 4k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

Refl. 8k
0,80
0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

0,80
0,80
0,80
0,80

*HRPLOLHX9



SXQWEURQQHQ
Model:
Groep:

3

rapportversie 13-04-12
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL

Naam
7
1
2
3
4

Omschr.
condensor op dak
lmax dichtslaande autodeur
lmax dichtslaande autodeur
lmax dichtslaande autodeur
lmax optrekkende auto

5
6

lmax optrekkende auto
lmax optrekkende auto

*HRPLOLHX9

Hoogte
9,10
1,00
1,00
1,00
0,75

Maaiveld
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

HDef.
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief
Relatief

Type
Uitstralend dak HMRI-II.8
Normale puntbron
Normale puntbron
Normale puntbron
Normale puntbron

Richt.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Hoek
360,00
360,00
360,00
360,00
360,00

Cb(D)
0,00
-----

0,75
0,75

0,00
0,00

Relatief
Relatief

Normale puntbron
Normale puntbron

0,00
0,00

360,00
360,00

---



SXQWEURQQHQ
Model:
Groep:

Naam
7
1
2
3
4
5
6

3

rapportversie 13-04-12
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Cb(A)
0,00
-----

Cb(N)
0,00
-----

GeenRefl.
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

GeenDemping
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

GeenProces
Nee
Nee
Nee
Nee
Nee

Lw. 31
3,50
69,40
69,40
69,40
62,60

Lw. 63
49,90
80,20
80,20
80,20
75,50

Lw. 125
57,00
85,40
85,40
85,40
83,30

Lw. 250
59,60
89,20
89,20
89,20
83,90

Lw. 500
64,10
97,70
97,70
97,70
89,70

Lw. 1k
63,50
91,70
91,70
91,70
91,30

Lw. 2k
60,10
88,90
88,90
88,90
91,70

---

---

Nee
Nee

Nee
Nee

Nee
Nee

62,60
62,60

75,50
75,50

83,30
83,30

83,90
83,90

89,70
89,70

91,30
91,30

91,70
91,70

*HRPLOLHX9



SXQWEURQQHQ
Model:
Groep:

Naam
7
1
2
3
4
5
6

3

rapportversie 13-04-12
(hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - IL
Lw. 4k
57,30
85,70
85,70
85,70
88,90

Lw. 8k
45,80
80,90
80,90
80,90
79,00

D 31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

D 63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

D 125
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

D 250
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

D 500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

D 1k
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

D 2k
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

D 4k
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

D 8k
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

88,90
88,90

79,00
79,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

*HRPLOLHX9
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Project : verkennend bodemonderzoek aan de Europalaan te Emmeloord

SAMENVATTING ONDERZOEKSRESULTATEN
1. Locatie-aanduiding/rapportgegevens
Opdrachtnummer
Soort onderzoek
Adres
Gemeente
Opdrachtgever
Projectadviseur
Datum rapport
Opp. Locatie
Coördinaten

:
:
:
:
:
:
:
:
:

13P000399
Verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740
Europalaan 33, Emmeloord
Noordoostpolder
C1000 Vastgoed B.V.
Ing. A.J. van Houwelingen
19 januari 2012
2
ca. 425 m
X: 178.815
Y: 524.948

2. Aanleiding en doel onderzoek
Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen uitbreiding van de supermarkt. Het
onderzoek heeft tot doel het, middels een steekproef, vaststellen van de kwaliteit van de bodem.
Aan de hand van het onderzoek dient te worden nagegaan of op de locatie redelijkerwijs geen
verontreinigende stoffen in de grond of in het freatisch grondwater boven de streef- of
achtergrondwaarden aanwezig zijn.
3. Hypothese
Onverdacht (ONV).
4. Uitslag van het onderzoek
Bovengrond:

MM1:

minerale olie > achtergrondwaarde,
overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.

Ondergrond:

MM2:

alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.

Grondwater:

B01:

alle onderzochte parameters < streefwaarde of detectiegrens.

5. Conclusie en aanbevelingen
Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan onderzoeksresultaten gesteld worden dat de
aangetroffen bodemkwaliteit aanvaardbaar wordt geacht en zodoende geen belemmering vormt
voor de geplande uitbreiding.
6. Verzendlijst:
1 x C1000 Vastgoed B.V. te AMERSFOORT
t.a.v.: de heer J. Welle / de heer F. van Loenen (+ 1 x digitaal)
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Opdracht : 13P000399
Project : verkennend bodemonderzoek aan de Europalaan te Emmeloord

1.

INLEIDING

Door C1000 Vastgoed B.V. is ons bureau opdracht gegeven een verkennend bodemonderzoek uit
te voeren ter plaatse van het perceel aan de Europalaan 33 te Emmeloord.
Aanleiding voor het onderzoek vormt de voorgenomen uitbreiding. Het onderzoek heeft tot doel
het, middels een steekproef, vaststellen van de kwaliteit van de bodem.
Aan de hand van het onderzoek dient te worden nagegaan of op de locatie redelijkerwijs geen
verontreinigende stoffen in de grond of in het freatisch grondwater boven de streef- of
achtergrondwaarden aanwezig zijn.
Het onderzoek is niet bedoeld om de aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te
geven.
Inpijn-Blokpoel Sliedrecht Milieu BV is een onafhankelijk adviesbureau, dat milieukundige
werkzaamheden uitvoert volgens de betreffende BRL SIKB protocollen:
•
•
•

BRL SIKB 1000: monsterneming voor partijkeuringen;
BRL SIKB 2000: veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek;
BRL SIKB 6000: milieukundige begeleiding en evaluatie bodemsanering.

De veldwerkzaamheden in het kader van onderhavig onderzoek zijn uitgevoerd conform de BRL
SIKB 2000, zie hiervoor ook hoofdstuk 4.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau
v
Postbus
253
3360 AG SLIEDRECHT

Telefoon/Fax:
T 0184-618010
F 0184-618782
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Opdracht : 13P000399
Project : verkennend bodemonderzoek aan de Europalaan te Emmeloord

2.

RESULTATEN VOORONDERZOEK

Het vooronderzoek is uitgevoerd op basis van het gestelde in de NEN 5725. Het resultaat van het
vooronderzoek is als volgt.
2.1

Ligging/omgeving/gebruik/bestemming

De onderzoekslocatie is gelegen ter plaatse van het perceel aan de Europalaan 33 te Emmeloord
(gemeente Noordoostpolder) en heeft een oppervlakte van circa 425 m2. De coördinaten volgens
het R.D.-stelsel zijn x = 178.815 en y = 524.948.
De locatie is gelegen in een woonwijk. Rondom de aanwezige C1000 supermarkt zijn een
parkeerterrein en bestrating aanwezig. Gepland is de uitbreiding van de supermarkt. Ter plaatse
van de geplande uitbreiding is het terrein grotendeels verhard met klinkers. Op een klein deel zijn
stelconplaten gelegen.
Bij uitvoering van het veldwerk in november 2011, is een locatie-inspectie uitgevoerd waarbij
aandacht is besteed aan de aanwezigheid van verdachte plekken, verzakkingen, ophogingen,
dempingen, etc.
Een fotoreportage is opgenomen in de bijlagen. De regionale ligging van de locatie is weergegeven
op de bijlage SIT-01.
2.2

Historisch kaartmateriaal

Blijkens historisch kaartmateriaal was in 1954 en 1962 sprake van agrarisch terrein. Er waren geen
sloten ter plaatse van het terrein aanwezig.
In 1973 was de locatie onbebouwd. Rondom de locatie is de woonwijk reeds te onderscheiden.
Op kaartmateriaal uit 1987 is de supermarkt aangegeven.
Er zijn voor onderhavig onderzoek geen relevante aspecten naar voren gekomen, die duiden op de
aanwezigheid van potentieel bodembedreigende activiteiten.
2.3

Archieven gemeente

In de gemeentelijke archieven zijn geen gegevens aanwezig over bodemonderzoeken of potentieel
bodembedreigende activiteiten op de locatie of in de nabije omgeving. De locatie kan volgens
opgave als onverdacht worden beschouwd.

2.4

Bodemloket

Op het digitale Bodemloket (www.bodemloket.nl) is geen aanvullende informatie aanwezig.

2.5

Achtergrondwaarden

Voor zover bekend zijn voor deze regio geen eenduidige achtergrondwaarden vastgesteld.

2.6

Eigen archieven

Uit onze eigen archieven blijkt dat door ons bureau in het verleden op of in de directe omgeving
van de onderzoekslocatie (straal < 200 m) geen bodemonderzoeken zijn uitgevoerd.
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2.7

Bodemopbouw en geohydrologie

Ter plaatse van de locatie is een holocene deklaag aanwezig met een dikte van enkele meters.
Hieronder bevindt zich een circa 5 meter dikke laag afzettingen van de Formatie van Boxtel.
Hieronder komen tot circa 20 meter minus NAP afzettingen voor van de Formatie van Kreftenheye.
De stromingsrichting in het freatisch grondwater is wegens de ligging in een poldergebied niet
eenduidig vast te stellen.
Uit archief- en literatuurgegevens (grondwaterkaart TNO-DGV) valt eveneens geen eenduidige
stroming af te leiden voor grondwater in het eerste watervoerende pakket.
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3.

OPZET ONDERZOEK

3.1

Gehanteerde onderzoeksopzet

Op basis van de doelstelling van het onderzoek is de te volgen opzet gebaseerd op de
"onderzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek", de Nederlandse Norm (NEN) 5740.
Aan de hand van de beschikbare (historische) gegevens, als weergegeven in de rapportage van
het vooronderzoek, is uitgegaan van de hypothese onverdachte locatie (ONV) met een
2
terreingrootte van circa 425 m . Er werden geen concentraties van stoffen boven de streefwaarde
of het (lokale) achtergrondniveau verwacht. Derhalve is de betreffende strategie uit de NEN 5740
gevolgd, de voorgeschreven boringen zijn evenredig over het onderzoeksterrein verdeeld.
Opmerking
Bij de interpretatie van het totaal aan onderzoeksresultaten dient, gezien de gevolgde strategie die
is gericht op een indicatieve beoordeling van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem,
rekening gehouden te worden met een zeker restrisico. Het kan dan gaan om het voorkomen van
lokale kernen als gedempte sloten, verontreinigende stoffen in gesloten verpakkingen of slecht
oplosbare stoffen voor zover dit buiten het geheel aan beschikbare (historische) gegevens valt.
Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde bodemonderzoek een momentopname is.
3.2

Afwijkingen ten opzichte van de gehanteerde norm

In afwijking van het gestelde in de NEN 5740 zijn de resultaten uit het vooronderzoek integraal
gerapporteerd. Eventueel verdere afwijkingen zijn niet aan de orde.

INPIJN-BLOKPOEL ingenieursbureau
v
Postbus
253
3360 AG SLIEDRECHT

Telefoon/Fax:
T 0184-618010
F 0184-618782

4

Blz.5

Opdracht : 13P000399
Project : verkennend bodemonderzoek aan de Europalaan te Emmeloord

4.

VELDWERKZAAMHEDEN

Inpijn-Blokpoel is gecertificeerd voor de BRL 2000 ‘veldwerk bij milieuhygiënisch onderzoek’. De in
het kader van onderhavig onderzoek verrichte werkzaamheden zijn dan ook onder dit certificaat
uitgevoerd, conform de VKB-protocollen 2001 en 2002.

4.1

Uitvoering

Ten behoeve van het bodemonderzoek zijn op 28 november 2011 door K. van Vugt vier boringen
verricht, genummerd B01 tot en met B04. De diepten van de boorpunten alsook de afwerking en
codering zijn weergegeven in de navolgende tabel:
Boring
B01
B02
B03
B04

Diepte in cm-mv
310
210
60
60

Filterdiepte in cm-mv
200 - 300
-

De boringen zijn over het onderzoeksterrein verdeeld. De plaats van de boringen is ingetekend op
de situatietekening bijlage SIT-02.

4.2

Lokale bodemopbouw

Onder de bestrating is bij boring B01 een laag repac aanwezig. Hieronder en bij de overige
boringen direct onder de bestrating komt zand voor tot diepten variërend van 0,3 tot 1,1 m-mv. Van
1,1 m-mv tot een diepte van 2,7 m-mv bestaat de bodemopbouw uit zandige klei, waaronder tot de
verkende diepte van 3,1 m-mv zand voorkomt. Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt
verwezen naar de boorstaten in de bijlagen.

4.3

Organoleptische beoordeling

Tijdens de uitvoering van de veldwerkzaamheden zijn behoudens een laag repac in boring B01
geen afwijkingen ten opzichte van een ‘natuurlijke’ samenstelling van de bodem geconstateerd, die
mogelijk kunnen duiden op de aanwezigheid van een grond- of grondwaterverontreiniging.
De opgeboorde grond is door de veldmedewerker globaal zintuiglijk onderzocht op de
aanwezigheid van asbestverdachte bijmengingen. Hierbij zijn geen verdachte materialen
waargenomen. Opgemerkt wordt echter dat hier geen onderzoek conform NEN 5707 of NEN 5897
is uitgevoerd, er zijn dan ook geen proefsleuven of proefgaten gegraven.
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4.4

Monstername

De boringen zijn vanaf maaiveld tot een maximale diepte van 3,1 m - mv over verschillende trajecten bemonsterd, afhankelijk van de te onderscheiden bodemlagen en organoleptische
waarnemingen. Een en ander is vermeld op de boorstaten in de bijlagen.
Het grondwater uit peilbuis B01 is na goed doorpompen d.d. 27 december 2011 door J.R.
Flanagan van Wematech Bodem Adviseurs B.V. bemonsterd (de grondwaterbemonstering is
uitbesteed aan derden). Conform de normeringen zijn in het veld de volgende metingen
uitgevoerd:

grondwaterstand (m - mv)
geleidbaarheid (µS/cm)
zuurgraad / pH

peilbuis
B01
1,27
820
8,0

Er wordt op gewezen dat de waarneming van de grondwaterstand een momentopname is en dat
het grondwaterniveau afhankelijk is van o.a. het jaargetijde en de bodemopbouw.
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5.

TOETSINGSKADER

De toetsing van de onderzoeksresultaten en dan met name de beoordeling van een
saneringsnoodzaak, wordt gebaseerd op de vigerende regelgeving, vastgelegd in de Regeling
bodemkwaliteit, de circulaire bodemsanering 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit
bodemkwaliteit. De relevante toetsingsniveaus zijn dan met name de achtergrondwaarden voor
grond, de streefwaarden voor het grondwater, en de interventiewaarden voor grond en grondwater.
Voor een aantal stoffen zijn ook nog indicatieve niveaus voor ernstige verontreiniging opgenomen:
• In de voornoemde regelgeving zijn tabellen met achtergrondwaarden (AW) voor grond en
streefwaarden (S) voor het grondwater opgenomen. De achtergrond- en streefwaarden geven
aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op lange termijn, uitgaande van Verwaarloosbare
Risico’s voor het ecosysteem. Voor de streefwaarden van metalen in het grondwater wordt nog
onderscheid gemaakt tussen diep (> 10 meter) en ondiep grondwater (< 10 meter).
• De interventiewaarden (I) vormen de getalsmatige invulling van het concentratieniveau
waarboven sprake is van een zogenaamd "geval van ernstige verontreiniging". Bij
overschrijding geldt dat de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of
dier ernstig zijn verminderd of dreigen te worden verminderd. Om van overschrijding van de
interventiewaarden te spreken, dient voor tenminste één stof de gemiddelde gemeten
3
3
concentratie van minimaal 25 m bodemvolume (bodem, sediment) dan wel 100 m
poriënverzadigd bodemvolume (grondwater) hoger te zijn dan de interventiewaarde. De
interventiewaarden zijn vastgesteld voor grond/sediment en grondwater en gelden voor zowel
land- als waterbodems.
• Overschrijding van de tussenwaarde T in het onderzoek geeft in principe aan dat nader
onderzoek nodig is. De tussenwaarde wordt berekend via een middeling van de achtergrondrespectievelijk streefwaarde en de interventiewaarde; dus ½(AW + I) voor grond of ½(S + I)
voor grondwater.
Voor een aantal stoffen zijn geen interventiewaarden voorhanden, maar is volstaan met het
vaststellen van een indicatief niveau voor ernstige verontreiniging. Deze indicatieve niveaus
hebben een grotere mate van onzekerheid dan de interventiewaarden. De status hiervan is dus
niet gelijk aan de status van de interventiewaarden. Over- of onderschrijding van de indicatieve
niveaus heeft derhalve niet direct consequenties voor wat betreft het nemen van een beslissing
over de ernst van de verontreiniging door het bevoegd gezag. Bij een dergelijke afweging dienen
derhalve ook ander overwegingen betrokken te worden.
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6.

LABORATORIUMONDERZOEK EN TOETSING

6.1

Analysestrategie

De volgende grond- en grondwatermonsters zijn in het laboratoriumonderzoek onderzocht:
(meng)monster
Grond
MM1

MM2

Grondwater
Peilbuis B01

Boring

Diepte in cm-mv

Analysepakket

Toelichting

B01
B02
B03
B04

45 10 10 10 -

85
50
30
30

NEN-g

Zandige bovengrond

B01
B02

110 110 -

160
160

NEN-g

Kleiige ondergrond

B01

200 -

300

NEN-w

-

NEN-g = Standaard pakket -grond:

• zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);
•
•
•
•

polychloorbifenylen (PCB);
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 VROM);
minerale olie (C10-C40);
lutum en organische stof.

NEN-w = Standaard pakket -grondwater:

• zware metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel en zink);
• vluchtige aromatische koolwaterstoffen (VAK): benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen, styreen en
naftaleen;

• gehalogeneerde koolwaterstoffen (VOCl en bromoform);
• minerale olie (C10-C40).
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6.2

Analyseresultaten grond

Het resultaat van de in paragraaf 6.1 genoemde analyses van de grond is als volgt:
Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

MM1
1

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(g)
organische stof (gloeiverlies)(%
vd DS)
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
METALEN
+
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

AW

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
fractie C12 - C22
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40

I

AS3000
EIS

93,3 -<1
-Geen
-<0,5 --

3,8 --

<20
<0,35
<3
<10
<0,10
<13
<1,5
6,5
<20

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0,01 -fenantreen
0,04 -antraceen
0,01 -fluoranteen
0,09 -benzo(a)antraceen
0,05 -chryseen
0,05 -benzo(k)fluoranteen
0,03 -benzo(a)pyreen
0,05 -benzo(ghi)peryleen
0,03 -indeno(1,2,3-cd)pyreen
0,03 -pak-totaal (10 van VROM) (0.7
0,38
factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(µg/kgds)
PCB 52(µg/kgds)
PCB 101(µg/kgds)
PCB 118(µg/kgds)
PCB 138(µg/kgds)
PCB 153(µg/kgds)
PCB 180(µg/kgds)
som PCB (7) (0.7
factor)(µg/kgds)

1/2(AW+I)

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4,9

--------

7
36
18
8
70

----*

a

0,36
5,1
21
0,11
33
1,5
14
64

4,1
35
59
13
190
96
27
198

291
7,8
65
98
26
348
190
39
331

60
0,36
5,1
21
0,11
33
1,5
14
64

1,5

21

40

1,0

4,0

102

200

9,8

519

1000

38

38

Monstercode en monstertraject
11734888-001 MM1 MM1 B01 (45-85) B02 (10-50) B03 (10-30) B04 (10-30)

1
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Tabel: Analyseresultaten grond (as3000) monsters (gehalten in mg/kgds, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

MM2
1

droge stof(gew.-%)
gewicht artefacten(g)
aard van de artefacten(g)
organische stof (gloeiverlies)(%
vd DS)
KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)(% vd DS)
METALEN
barium+
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

AW

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
fractie C12 - C22
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40

I

AS3000
EIS

48,8 -<1
-Geen
-8,3 --

10

--

53
<0,35
6,7
<10
<0,10
<13
<1,5
18
50

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
naftaleen
<0,01 -fenantreen
0,02 -antraceen
<0,01 -fluoranteen
0,01 -benzo(a)antraceen
<0,01 -chryseen
<0,01 -benzo(k)fluoranteen
<0,01 -benzo(a)pyreen
0,01 -benzo(ghi)peryleen
0,01 -indeno(1,2,3-cd)pyreen
0,01 -pak-totaal (10 van VROM) (0.7
0,10
factor)
POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28(µg/kgds)
PCB 52(µg/kgds)
PCB 101(µg/kgds)
PCB 118(µg/kgds)
PCB 138(µg/kgds)
PCB 153(µg/kgds)
PCB 180(µg/kgds)
som PCB (7) (0.7
factor)(µg/kgds)

1/2(AW+I)

<1
<1
<1
<1
<1
<1
<1
4,9

<5
<5
<5
<5
<20

0,49
8,0
29
0,12
40
1,5
20
92

5,6
55
83
15
233
96
39
284

475
11
101
137
30
426
190
57
475

98
0,49
8,0
29
0,12
40
1,5
20
92

1,5

21

40

1,0

17

423

830

41

158

2154

4150

158

--------

-----

Monstercode en monstertraject
11734888-002 MM2 MM2 B01 (110-160) B02 (110-160)

1
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De resultaten zijn voor de interventiewaarde getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld in de Circulaire Bodemsanering 2009,
Staatscourant 67, 7 april 2009 en voor de achtergrondwaarden aan het Besluit Bodemkwaliteit, Staatscourant 20 december 2007, Nr. 247.
Tevens zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd: De gewijzigde grenswaarden van een aantal OCB (per 30-07-2008) (www.Senternovem.nl)
en de wijziging in de Staatscourant 67 van 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*
het gehalte is groter dan de achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de achtergrond- en
interventiewaarde
**
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
***
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
#
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000
laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondprotocollen 3010 t/m 3090 versie 4,25 juni
2008.
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), maar
wel kleiner dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de achtergrondwaarde te zijn.
b
gecorrigeerd gehalte is groter dan de achtergrondwaarde (of geen achtergrondwaarde voor opgesteld), en groter dan de
AS3000 rapportagegrens-eis.
+
de interventiewaarde voor barium geldt alleen voor die situaties waarbij duidelijk sprake is van antropogene verontreiniging.
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6.3

Analyseresultaten grondwater

De resultaten van de in paragraaf 6.1 genoemde analyses van het grondwater zijn als volgt:
Tabel: Analyseresultaten grondwater (as3000) monsters (gehalten in µg/l, tenzij anders aangegeven)
Monstercode
Bodemtype

B01
1

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink
VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen
naftaleen

S

<45
a
<0,8
<5
<15
<0,05
<15
4,5
<15
<60

<0,2
<0,2
<0,2
<0,1 -<0,2 -a
0,21
<0,2
a
<0,05

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
<0,6
1,2-dichloorethaan
<0,6
1,1-dichlooretheen
<0,1 a
cis-1,2-dichlooretheen
<0,1 -trans-1,2-dichlooretheen
<0,1 -a
som (cis,trans) 1,20,14
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
<0,2 a
1,1-dichloorpropaan
<0,25 -1,2-dichloorpropaan
<0,25 -1,3-dichloorpropaan
<0,25 -som dichloorpropanen (0.7
0,53
factor)
a
tetrachlooretheen
<0,1
a
tetrachloormethaan
<0,1
1,1,1-trichloorethaan
<0,1 a
a
1,1,2-trichloorethaan
<0,1
trichlooretheen
<0,6
chloroform
<0,6
vinylchloride
<0,1 a
tribroommethaan
<0,2
MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
fractie C12 - C22
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40

<25
<25
<25
<25
<100

50
0,40
20
15
0,050
15
5,0
15
65

1/2(S+I)

338
3,2
60
45
0,18
45
152
45
432

I

625
6,0
100
75
0,30
75
300
75
800

AS3000
EIS

50
0,80
20
15
0,050
15
5,0
15
65

0,20
7,0
4,0

15
504
77

30
1000
150

0,20
7,0
4,0

0,20
6,0
0,01

35
153
35

70
300
70

0,21
6,0
0,050

7,0
7,0
0,01

454
204
5,0

900
400
10

7,0
7,0
0,10

0,01

10

20

0,20

0,01

500

1000

0,20

0,80

40

80

0,52

0,01
0,01
0,01
0,01
24
6,0
0,01

20
5,0
150
65
262
203
2,5

40
10
300
130
500
400
5,0
630

0,10
0,10
0,10
0,10
24
6,0
0,20
2,0

50

325

600

----a

100

Monstercode en monstertraject
11744182-001 B01

1
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De resultaten zijn getoetst aan de toetsingswaarden zoals vermeld Circulaire Bodemsanering 2009, Staatscourant 67, 7 april 2009.
De gehalten die de betreffende toetsingswaarden overschrijden zijn als volgt geclassificeerd:
*
het gehalte is groter dan de streefwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde
**
het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de
interventiewaarde
***
het gehalte is groter dan de interventiewaarde
-geen toetsingswaarde voor opgesteld
niet geanalyseerd
#
verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat
AS3000
laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek; grondwaterprotocollen 3110 t/m 3190 versie
3,25 juni 2008.
a
gecorrigeerd gehalte is groter dan of gelijk aan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), maar wel kleiner
dan de AS3000 rapportagegrens-eis, dus mag verondersteld worden kleiner dan de streefwaarde te zijn.
b
gecorrigeerd gehalte is groter dan de streefwaarde (of geen streefwaarde voor opgesteld), en groter dan de AS3000
rapportagegrens-eis.

6.4

Toetsing

De resultaten van de chemische analyses zijn getoetst aan het in hoofdstuk 5 aangegeven kader.
Bovengrond:

MM1:

minerale olie > achtergrondwaarde,
overige onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.

Ondergrond:

MM2:

alle onderzochte parameters < achtergrondwaarde of detectiegrens.

Grondwater:

B01:

alle onderzochte parameters < streefwaarde of detectiegrens.
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7.

INTERPRETATIE CONCLUSIE EN ADVIES

Onderhavig terrein is in verband met de geplande uitbreiding van een supermarkt onderzocht
volgens de richtlijnen uit de NEN 5740. Op basis van de beschikbare gegevens is hierbij uitgegaan
van de hypothese onverdacht (ONV).
Het geheel aan onderzoeksresultaten (o.a. veldwaarnemingen, aanvullende historische informatie
en analyseresultaten getoetst aan het desbetreffende kader) geeft formeel aanleiding de gestelde
hypothese te verwerpen.
In de bovengrond is een licht verhoogde gehalten aan minerale olie aangetoond. In de ondergrond
en het grondwater zijn geen verontreinigingen geconstateerd.
Een oorzaak voor het licht verhoogde gehalte aan minerale olie is niet bekend. Het criterium voor
nader onderzoek wordt echter niet overschreden, nader onderzoek wordt derhalve niet
noodzakelijk geacht. De gevolgde onderzoeksopzet wordt derhalve als adequaat beoordeeld.
Resumerend kan bij beoordeling van het geheel aan onderzoeksresultaten gesteld worden dat de
aangetroffen bodemkwaliteit aanvaardbaar wordt geacht en zodoende geen belemmering vormt
voor de geplande uitbreiding.

AHN
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Boring:

B01

Boring:

B02

Uitvoering op:

28-11-2011

Uitvoering op:

28-11-2011

Uitvoering door:

K. van Vugt

Uitvoering door:

K. van Vugt

Grondwaterstand:

150 cm - maaiveld

Grondwaterstand:

0,00

0,00

0,10

1
0,45

klinker
Klinkers

0,00

0,00

0,10

Volledig puin, sterk
betonhoudend, repac,
lichtbruin

0,50

Zand, matig fijn, sterk siltig,
sporen schelpen, lichtgrijs
2

0,85

Zand, matig fijn, sterk siltig,
sporen schelpen, lichtgrijs

3

klinker
Klinkers
Zand, matig fijn, zwak siltig,
lichtgeel

1

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen schelpen, lichtgeel

2

-1,00

cm - maaiveld

-1,00

1,10

3

1,10

Klei, matig zandig, zwak
schelphoudend, lichtbruin

Klei, matig zandig, zwak
schelphoudend, lichtgrijs

4

4

5

5

-2,00

-2,00
2,10

6

7

2,70

Zand, matig fijn, matig siltig,
sporen schelpen, lichtbruin

8
-3,00
3,10

Boring:

B03

Boring:

B04

Uitvoering op:

28-11-2011

Uitvoering op:

28-11-2011

Uitvoering door:

K. van Vugt

Uitvoering door:

K. van Vugt

Grondwaterstand:

cm - maaiveld

0,00

0,00

0,10

1
0,30

Grondwaterstand:

tegel
Tegel

0,00

0,00

Zand, matig fijn, zwak siltig,
zwak humeus, lichtbruin
Klei, zwak zandig, sporen
schelpen, lichtgrijs

2

cm - maaiveld

0,10

1
0,30

0,60

,13,-1%/2.32(/,QJHQLHXUVEXUHDX

Zand, matig fijn, zwak siltig,
sporen schelpen, lichtgrijs
Klei, zwak zandig, sporen
schelpen, donkergrijs

2

0,60

klinker
Klinkers

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

olie
geen olie-water reactie
zwakke olie-water reactie
matige olie-water reactie
sterke olie-water reactie
Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter
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Rotterdam, 05-12-2011

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13P000399. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyse

Eenheid

Q

droge stof
gewicht artefacten
aard van de artefacten

gew.-%
g
g

S
S
S

93.3
<1
geen

48.8
<1
geen

organische stof (gloeiverlies)

% vd DS

S

<0.5

8.3

KORRELGROOTTEVERDELING
lutum (bodem)
% vd DS

S

3.8

10

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

S
S
S
S
S
S
S
S
S

<20
<0.35
<3
<10
<0.10
<13
<1.5
6.5
<20

53
<0.35
6.7
<10
<0.10
<13
<1.5
18
50

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN
<0.01
naftaleen
mg/kgds
S
0.04
fenantreen
mg/kgds
S
0.01
antraceen
mg/kgds
S
0.09
fluoranteen
mg/kgds
S
0.05
benzo(a)antraceen
mg/kgds
S
0.05
chryseen
mg/kgds
S
0.03
benzo(k)fluoranteen
mg/kgds
S
0.05
benzo(a)pyreen
mg/kgds
S
0.03
benzo(ghi)peryleen
mg/kgds
S
0.03
indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kgds
S
0.38
pak-totaal (10 van VROM)
mg/kgds
S
(0.7 factor)

<0.01
0.02
<0.01
0.01
<0.01
<0.01
<0.01
0.01
0.01
0.01
0.10

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)
PCB 28
µg/kgds
PCB 52
µg/kgds
PCB 101
µg/kgds
PCB 118
µg/kgds

001

S
S
S
S

1)

002

<1
<1
<1
<1

1)

<1
<1
<1
<1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grond (AS3000)

MM1 MM1 B01 (45-85) B02 (10-50) B03 (10-30) B04 (10-30)

002

Grond (AS3000)

MM2 MM2 B01 (110-160) B02 (110-160)
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Analyse

Eenheid

Q

001

PCB 138
PCB 153
PCB 180
som PCB (7) (0.7 factor)

µg/kgds
µg/kgds
µg/kgds
µg/kgds

S
S
S
S

<1
<1
<1
4.9

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
fractie C12 - C22
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40

mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds
mg/kgds

S

7
36
18
8
70

1)

002
<1
<1
<1
4.9

1)

<5
<5
<5
<5
<20

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000 erkenning. Overige accreditaties zijn gemerkt met een Q.

Nummer

Monstersoort

Monsterspecificatie

001

Grond (AS3000)

MM1 MM1 B01 (45-85) B02 (10-50) B03 (10-30) B04 (10-30)

002

Grond (AS3000)

MM2 MM2 B01 (110-160) B02 (110-160)
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Rapportagedatum 05-12-2011

Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten
1

De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

droge stof

Grond (AS3000)

gewicht artefacten
aard van de artefacten
organische stof (gloeiverlies)
lutum (bodem)
barium

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

cadmium
kobalt
koper
kwik

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

lood

Grond (AS3000)

molybdeen
nikkel
zink
naftaleen
fenantreen
antraceen
fluoranteen
benzo(a)antraceen
chryseen
benzo(k)fluoranteen
benzo(a)pyreen
benzo(ghi)peryleen
indeno(1,2,3-cd)pyreen
pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)
PCB 28
PCB 52
PCB 101
PCB 118
PCB 138
PCB 153
PCB 180
som PCB (7) (0.7 factor)
totaal olie C10 - C40

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Grond: gelijkwaardig aan NEN-ISO 11465, conform OVAM-methode CMA 2/II/
A.1 Grond (AS3000): conform AS3010-2
Conform AS3000, NEN 5709
Idem
Grond/Puin: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010
Conform AS3010-4
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).
Idem
Idem
Idem
Conform AS 3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961,
meting conform NEN-ISO 16772)
Conform AS3010-5, conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform NEN 6966) eigen methode (ontsluiting conform NEN 6961, meting
conform ISO 22036).
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-6
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)
Grond (AS3000)

Conform AS3010-8
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3010-7

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001
001
002
002

Y3513094
Y3513098
Y3513099
Y3513108
Y3513100
Y3513103

29-11-2011
29-11-2011
29-11-2011
29-11-2011
29-11-2011
29-11-2011

28-11-2011
28-11-2011
28-11-2011
28-11-2011
28-11-2011
28-11-2011

ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
ALC201
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Rotterdam, 03-01-2012

Geachte heer/mevrouw,
Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
13P000399. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel door derden uitgevoerd onderzoek, uitgevoerd door
ALcontrol Laboratories, gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL).
Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.
Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.
Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.
Hoogachtend,

R. van Duin
Laboratory Manager
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Analyse

Eenheid

Q

METALEN
barium
cadmium
kobalt
koper
kwik
lood
molybdeen
nikkel
zink

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S
S
S

<45
<0.8
<5
<15
<0.05
<15
4.5
<15
<60

VLUCHTIGE AROMATEN
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen
naftaleen

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S
S
S
S
S
S

<0.2
<0.2
<0.2
<0.1
<0.2
0.21
<0.2
<0.05

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1-dichloorethaan
µg/l
S
1,2-dichloorethaan
µg/l
S
1,1-dichlooretheen
µg/l
S
cis-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
trans-1,2-dichlooretheen
µg/l
S
som (cis,trans) 1,2µg/l
S
dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
µg/l
S
1,1-dichloorpropaan
µg/l
S
1,2-dichloorpropaan
µg/l
S
1,3-dichloorpropaan
µg/l
S
som dichloorpropanen (0.7
µg/l
S
factor)
tetrachlooretheen
µg/l
S
tetrachloormethaan
µg/l
S
1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S
1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S
trichlooretheen
µg/l
S

001

<0.6
<0.6
<0.1
<0.1
<0.1
0.14
<0.2
<0.25
<0.25
<0.25
0.53
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.6
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Analyse

Eenheid

Q

001

chloroform
vinylchloride
tribroommethaan

µg/l
µg/l
µg/l

S
S
S

<0.6
<0.1
<0.2

MINERALE OLIE
fractie C10 - C12
fractie C12 - C22
fractie C22 - C30
fractie C30 - C40
totaal olie C10 - C40

µg/l
µg/l
µg/l
µg/l
µg/l

S

<25
<25
<25
<25
<100
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Monster beschrijvingen

001

*

De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.
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Analyse

Monstersoort

Relatie tot norm

barium

Grondwater (AS3000)

cadmium
kobalt
koper
kwik
lood

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

molybdeen
nikkel
zink
benzeen
tolueen
ethylbenzeen
o-xyleen
p- en m-xyleen
xylenen (0.7 factor)
styreen
naftaleen
1,1-dichloorethaan
1,2-dichloorethaan
1,1-dichlooretheen
cis-1,2-dichlooretheen
trans-1,2-dichlooretheen
som (cis,trans) 1,2dichloorethenen (0.7 factor)
dichloormethaan
1,1-dichloorpropaan
1,2-dichloorpropaan
1,3-dichloorpropaan
som dichloorpropanen (0.7 factor)
tetrachlooretheen
tetrachloormethaan
1,1,1-trichloorethaan
1,1,2-trichloorethaan
trichlooretheen
chloroform
vinylchloride
tribroommethaan
totaal olie C10 - C40

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-3 en conform NEN-EN-ISO 17852
Conform AS3110-3 en Conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-ISO
11885)
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3130-1
Conform AS3130-1
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem

Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)
Grondwater (AS3000)

Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Conform AS3110-5

Monster

Barcode

Aanlevering

Monstername

Verpakking

001
001
001

B1132980
G8247950
G8283682

28-12-2011
28-12-2011
28-12-2011

27-12-2011
27-12-2011
27-12-2011

ALC204
ALC236
ALC236
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Monsternummer:

001

Monster beschrijvingen

MM1MM1 B01 (45-85) B02 (10-50) B03 (10-30) B04 (10-30)

Karakterisering naar alkaantraject
benzine

C9-C14

kerosine en petroleum
diesel en gasolie
motorolie

C10-C16
C10-C28
C20-C36

stookolie

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.
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Verkennende veldinventarisatie vleermuizen en broedvogels reconstructielocatie C1000 Emmeloord
22 november 2011

Inleiding

Er is het voornemen voor de uitbreiding van de C100 naar het noorden. In figuur 1 wordt het plan weergegeven.
Als gevolg van deze ingreep is er een mogelijkheid dat beschermde vleermuizen en vogels worden beïnvloed. Op
voorhand worden effecten op overige soorten uitgesloten omdat ecotopen ontbreken. Aan onderhavig bureau is
gevraagd om een verkennende inventarisatie uit te voeren naar het voorkomen van vleermuizen en vogels. In dit
verslag worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.

Figuur 1. Huidige- (links) en plansituatie (rechts).
De locatie

De uitbreiding is voorzien naar het noorden. Het betreft de aanbouw en daarmee reconstructie van het noordelijk
deel. In figuur 2 wordt een foto-impressie gegeven van de reconstructielocaties.

Figuur 2. Foto-impressie van de reconstructielocatie.
1 van 2

Methode

Op 18 november 2011 is het plangebied en directe omgeving onderzocht op de geschiktheid voor het voorkomen
van vleermuizen en vogels. Hiertoe is gekeken naar de hoeveelheid groen waar vleermuizen boven zouden
kunnen foerageren en waarin vogels zich zouden kunnen ophouden. Daarnaast is er gekeken naar gaten in de
gebouwen waarin vleermuizen en vogels zich potentieel zouden kunnen ophouden. Eveneens is er beoordeeld of
er door of langs het gebied een vaste route (vliegroute) van vleermuizen zou kunnen lopen.

Resultaat

Het plangebied is te verstedelijkt om een wezenlijk onderdeel te vormen als foerageergebied voor vleermuizen.
Het voorkomen van verblijfplaatsen wordt uitgesloten. In de noordmuur van C1000 ter plaatse van de uitbreiding
ontbreekt het aan geschikte openingen en de buitenkant is doorgaans te glad om te functioneren als
aanvliegplaats.
Het plangebied vormt geen wezenlijk onderdeel van een vliegroute voor vleermuizen. De bebouwing is niet
lijnvormig in relatie tot de overige bebouwing c.q. groen.
Voor vogels heeft de uitbreidingslocatie geen functie door het ontbreken van geschikte nestplaatsen. Het stukje
groen dat aanwezig is, bevat geen potentiële nestlocaties.

Conclusie

Effecten op vleermuizen en broedvogels worden uitgesloten. Op voorhand kon het voorkomen van overige
soorten worden uitgesloten. De Flora- en faunawet beïnvloedt de noordelijke uitbreiding derhalve niet.

Adviesbureau Mertens B.V.
Bureau voor natuur, ruimtelijke
ordening en ecotoxicologie
Bezoekadres: Dr. Willem Dreeslaan 1 te Bennekom
Postadres:
Postbus 367, 6700 AJ te Wageningen

T: 0317-428694
M: 06-29458456
E: info@adviesbureau-mertens.nl
I: www.adviesbureau-mertens.nl
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1
1.1

Begrippen

plan:

het bestemmingsplan Emmeloord, Europalaan 31 - 33 van de gemeente Noordoostpolder;
1.2

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.0171.BP00523-ON01 met de bijbehorende regels (en eventuele bijlagen);
1.3

aanbouw:

een gebouw dat als afzonderlijke ruimte is gebouwd aan een hoofdgebouw waarmee het
in directe verbinding staat, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
functionele ondergeschiktheid is niet vereist;
1.4

aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge
de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van
deze gronden;
1.5

aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betref;
1.6

aanlegvergunning:

een vergunning als bedoeld in artikel 3.3 van de Wet ruimtelijke ordening;
1.7

ander-bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
1.8

ander-werk:

een werk, geen bouwwerk zijnde;
1.9

archeologische waarde:

de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de
beschavingsgeschiedenis;
1.10

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.11

bebouwingspercentage:

de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven
gronden;
1.12

bedrijfswoning/ dienstwoning:

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het
huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het
gebouw of het terrein noodzakelijk is;
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1.13

beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte:

de totale vloeroppervlakte van de ruimte die wordt gebruikt voor een aanhuisverbonden
beroep dan wel een (dienstverlenend) bedrijf of een dienstverlenende instelling, inclusief
opslag- en administratieruimten en dergelijke;
1.14

bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak;
1.15

bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.16

Bevi-inrichting:

inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
1.17

bijgebouw:

een op zichzelf staand, al dan niet vrijstaand gebouw, dat door de vorm onderscheiden
kan worden van het hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan
het hoofdgebouw, functionele ondergeschiktheid is niet vereist, tenzij in de regels anders
is bepaald;
1.18

bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of
veranderen van een standplaats;
1.19

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
1.20

bouwlaag:

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond
en met uitsluiting van onderbouw en zolder;
1.21

bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar
behorende bebouwing is toegelaten;
1.22

bouwperceelgrens:

een grens van een bouwperceel;
1.23

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.24

bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of
op de grond;
1.25

cultuurhistorischewaarde:

de aan een bouwwerk of gebied toegekende waarde, gekenmerkt door het beeld dat is
ontstaan door het gebruik dat de mens in de loop van de geschiedenis van dat bouwwerk
of dat gebied heeft gemaakt;
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1.26

dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
1.27

detailhandel:

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen
en/of leveren van goederen, geen motorbranstoffen zijnde, aan personen die die
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van
een beroeps- of bedrijfsactiviteit; onder detailhandel vallen geen afhaalzaken en
maaltijdbezorgdiensten;
1.28

eerste bouwlaag:

de bouwlaag op de begane grond;
1.29

eerste verdieping:

de tweede bouwlaag van een hoofdgebouw, een souterrain of kelder niet daaronder
begrepen;
1.30

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
1.31

geluidszoneringsplichtigeinrichting

een inrichting, bij welke ingevolge de Wet geluidhinder rondom het terrein van vestiging in
een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;
1.32

hoofdgebouw:

een gebouw dat, gelet op de bestemming, als het belangrijkste bouwwerk op een
bouwperceel kan worden aangemerkt;
1.33

horizontale diepte van een gebouw:

de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel;
1.34

kantoor:

een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige dan wel
financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al
dan niet met een (publiekgerichte) baliefunctie;
1.35

kwetsbaar object:

een object als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen;
1.36

maaiveld:

a. het oppervlak (of de hoogte daarvan) van het land;
b. de bovenkant van het terrein dat een bouwwerk omgeeft.
1.37 maatschappelijke voorzieningen:
educatieve, sociaalmedische, sociaalculturele en levensbeschouwelijke voorzieningen,
voorzieningen ten behoeve van sport en sportieve recreatie - met uitzondering van
voorzieningen ten behoeve van gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten
met dieren - en voorzieningen ten behoeve van openbare dienstverlening, alsook
ondergeschikte detailhandel ten dienste van deze voorzieningen;
1.38

nadere eis:

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder d van de Wet ruimtelijke ordening;
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1.39

normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden:

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden,
waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;
1.40

onderbouw:

een bouwlaag, afgedekt door een vloer, die geheel of gedeeltelijk is gelegen beneden peil;
1.41

ontheffing:

een ontheffing als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder c van de Wet ruimtelijke ordening;
1.42

peil:

a. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang direct aan de weg grenst: de hoogte
van de weg ter plaatse van die hoofdtoegang;
b. voor een bouwwerk, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst: de
hoogte van het terrein ter hoogte van die hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw;
c. indien in of op het water wordt gebouwd: het Nieuw Amsterdams Peil of de hoogte
van het terrein ter plaatse van de meest nabij gelegen locatie waar het water grenst
aan het vaste land;
1.43

plankaart:

de plankaart van het Bestemmingsplan Europalaan 31-33, bestaande uit de kaart(en) en
met legenda;
1.44

scheidingsgrens:

een op de kaart blijkens de daarop voorkomende verklaring als zodanig aangewezen lijn,
die binnen een bestemming een scheiding aangeeft tussen gronden waarop een
opgenomen aanduiding wel respectievelijk niet van toepassing is;
1.45

uitbouw:

een gebouw dat als vergroting van een bestaande ruimte is gebouwd aan een
hoofdgebouw, welk gebouw door de vorm onderscheiden kan worden van het
hoofdgebouw en dat in architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw;
functionele ondergeschiktheid is niet vereist;
1.46

uitwerking:

een uitwerking als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening;
1.47

verkoopvloeroppervlakte:

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van
de detailhandel;
1.48

verticale diepte van een gebouw:

de diepte van een gebouw, gemeten vanaf de onderzijde van de begane grondvloer;
1.49

voorgevel:

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere
zijden aan een weg grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te
wijzen gevel;
1.50

voorkeursgrenswaarde:

de maximale waarde voor de geluidbelasting, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid
uit de Wet geluidhinder dan wel het Besluit grenswaarden binnen zones rond
industrieterreinen, het Besluit grenswaarden binnen zones langs wegen en/of het Besluit
geluidhinder spoorwegen;
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1.51

wadi:

een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren;
1.52

Wgh-inrichting:

een inrichting als bedoeld in artikel 2.4 van het Inrichtingen en vergunningenbesluit
milieubeheer;
1.53

winkel:

een gebouw, dat een ruimte omvat, welke door zijn indeling kennelijk bedoeld is te worden
gebruikt voor de detailhandel;
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling:

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.
2.2

de goothoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een
daarmee gelijk te stellen constructiedeel.
2.3

de inhoud van een bouwwerk:

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.
2.4

de bouwhoogte van een bouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen
gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals
schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.
2.5

de oppervlakte van een bouwwerk:

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van
het bouwwerk.
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Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
Artikel 3
3.1

Centrum

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voorde volgende al dan niet
gecombineerde doeleinden:
a. voor zover het de eerste bouwlaag betreft:
1. detailhandel, een supermarkt daar onder begrepen;
2. zakelijke dienstverlening al dan niet met een baliefunctie;
3. sociale, maatschappelijke, (para)medische, educatieve en/of culturele
doeleinden;
4. kantoor;
5. recreatie;
6. sport.
b. voor zover het de tweede en volgende bouwlagen betreft:
1. detailhandel;
2. zakelijke dienstverlening al dan niet met een baliefunctie;
3. sociale, maatschappelijke, (para)medische, educatieve en/of culturele
doeleinden;
4. kantoor;
5. opslagdoeleinden en/of zakelijke dienstverlening ten dienste van en in directe
relatie met de onder a genoemde doeleinden;
c. kunstwerken;
met daarbijbehorende:
e. gebouwen, een bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken daar niet onder begrepen;
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
g. andere-werken;
h. verblijfsgebieden;
i. nutsvoorzieningen;
j. waterhuishoudkundige voorzieningen;
k. groenvoorzieningen;
l. parkeervoorzieningen.
3.2

Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden
gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen.
3.2.1

Gebouwen

Voor een gebouw gelden de volgende regels:
a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;
b. een gebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is voor het
parkeren of stallen van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd indien uit de
aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of stallingsruimte wordt
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gerealiseerd;
c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet
meer bedragen dan de aangegeven hoogte;
3.2.2

bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen:
a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet meer
dan 1 m bedragen;
b. de bouwhoogte van kunstwerken, licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m
bedragen;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
3.3

Specifieke gebruiksregels

3.3.1

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
a.
b.
c.
d.

het
het
het
het

uitoefenen van een bedrijf;
vestigen van van de bestemming cultuur & ontspanning;
vestigen van horeca;
gebruik van het perceel voor woondoeleinden.
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Artikel 4
4.1

Verkeer

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. wegen en straten;
b. voet- en rijwielpaden;
c. kunstwerken;
d. nutsvoorzieningen;
e. evenementen;

met daarbijbehorende:
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bruggen, viaducten en landhoofden daar
onder begrepen;
g. andere-werken;
h. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. groenvoorzieningen;
j. parkeervoorzieningen.

4.2

Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen gebouwen ten dienste van een transformatorhuisje en
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming worden gebouwd
met inachtneming van de volgende bepalingen.

4.2.1

Gebouwen

Op of in deze gronden mogen uitsluitend gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen
worden gebouwd, met dien verstande dat:
a. de bouwhoogte niet meer mag bedragen dan 3,5 m;
b. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 25 m²;

4.2.2

Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:
a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten en kunstwerken mag niet meer dan 15 m
bedragen;
b. de bouwhoogte van bruggen en viaducten mag niet meer bedragen dan 7 m;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
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Artikel 5
5.1

Leiding - Gas

Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en
bescherming van gasleidingen.
5.2

Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen gebouwen en bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten
behoeve van de bestemming worden gebouwd. Voor de gebouwen en bouwwerken, geen
gebouw zijnde, geldt dat de maximale hoogte niet meer dan 3 m mag bedragen.
5.3
Omgevingsvergunningvoor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
5.3.1

Verbod

Het is verboden op de tot 'Leiding - Gas' bestemde grond, zonder of in afwijking van een
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden, de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te
voeren, te doen of te laten uitvoeren, die de veiligheid kunnen schaden of de continuïteit
van de energievoorziening in gevaar kunnen brengen:
a. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere
oppervlakteverhardingen;
b. het uitvoeren van graafwerkzaamheden;
c. het uitvoeren van heiwerken of het anderszins inbrengen van voorwerpen in de
bodem;
d. het aanbrengen van diepwortelende beplanting en of bomen;
e. het vellen of rooien van houtgewas.
5.3.2 Uitzondering op verbod
Het in lid 5.3.1 vervatte verbod geldt niet voor de werken, geen bouwwerken zijnde, of
werkzaamheden:
5.3.3

Afwegingskader

De werken en werkzaamheden als bedoeld in lid 5.3.1 zijn slechts toelaatbaar, indien door
die werken en werkzaamheden, dan wel door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te
verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de belangen van de gasleidingen
en/of energievoorziening ontstaat of kan ontstaan.
5.3.4

Procedure

Alvorens te beslissen omtrent een vergunning wordt het advies ingewonnen van de
leidingbeheerder.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels
Artikel 6

Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan
uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7
7.1

Algemene gebruiksregels

Gebruik

Het is verboden de gronden of opstallen te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze
of tot een doel, strijdig met de aan de grond gegeven bestemming.
7.2

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of
het laten gebruiken van:
1. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
2. gronden als staanplaats voor onderkomens;
3. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen,
stoffen, materialen en producten.
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Artikel 8

Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het
straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de
sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden
afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10
% van die maten, afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor
bijbehorende bouwwerken;
b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast;
c. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van
de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met
afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen
waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;
d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer dan
10 m;
e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of
sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40 m;
f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan
dat de (bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen,
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot mits:
1.
de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt;
2.
de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het
betreffende gebouw bedraagt;
g. de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of
stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of
stallingsruimte wordt voorzien.
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Artikel 9

Algemene procedureregels

Op de voorbereiding van een besluit tot afwijking bij een omgevingsvergunning is de in de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde procedure van toepassing.
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Artikel 10 Overige regels
10.1

Wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen gelden zoals
deze luiden op het moment van vaststelling van dit plan.
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Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 11 Overgangsrecht
11.1

Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning (voor bouwen), en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking
naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning wordt gedaan binnen twee
jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
11.2

Afwijken

Burgemeester en wethouders kunnen eenmalig in afwijking van lid 11.1 een
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als
bedoeld in lid 11.1 met maximaal 10%.

11.3

Uitzonderingop het overgangsrecht bouwwerken

Lid 11.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

11.4

Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding
van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

11.5

Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 11.4, te
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

11.6

Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid 11.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik
daarna te hervatten of te laten hervatten.

11.7

Uitzonderingop het overgangsrecht gebruik

Lid 11.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 12 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan Emmeloord, Europalaan 31 - 33.

april 2012.
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Bijlagen
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