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Hoofdstuk 1  Inleiding  

1.1  Aanleiding  
Het bedrijf Argico is voornemens om haar kantoorlocatie aan de Duit 15 te 
Emmeloord uit te breiden met een naastgelegen bedrijfsgebouw. Het huidige 
bedrijfsgebouw van Agrico is gesitueerd in Dronten welke sterk verouderd is en niet 
de mogelijkheden biedt die Argico voor toekomstige bedrijfsprocessen nodig heeft. 
Een naast gelegen locatie ten opzichte van het hoofdkantoor geeft de organisatie van 
Agrico grote meerwaarde in haar fysieke, logistieke en bedrijfsprocessen.  

 

De gemeente heeft bij brief van 21 maart 2017 aangegeven dat zij in principe 
medewerking willen verlenen. Op basis van het vigerende bestemmingsplan is de 
voorgenomen ontwikkeling niet mogelijk. Het vigerende bestemmingsplan dient 
hiervoor herzien te worden. Het voorliggende bestemmingsplan is de 
juridisch-planologische regeling die de voorgenomen ontwikkeling mogelijk maakt. 

1.2  Ligging plangebied  
Het plangebied ligt op bedrijventerrein de Munt te Emmeloord, ten oosten van de 
Rijksweg A6 en het centrum van Emmeloord. Het betreft het perceel aan de Florijn. 
Het gebied ligt momenteel braak en is in afwachting van ontwikkeling. De ligging van 
het plangebied is in beeld gebracht op de volgende afbeelding. 

 
Afbeelding: Globale ligging plangebied in het rood omcirkeld 
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1.3  Geldend bestemmingsplan 
Voor het perceel is op dit moment het bestemmingsplan "Emmeloord, de Munt A" van 
kracht. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 24 juni 2010. De volgende 
bestemmingen gelden voor de projectlocatie: 

� Enkelbestemming "Kantoor" 

� Gebiedsaanduiding "wro-zone - ontheffingsgebied 3" 

Een uitsnede van de plankaart van het bestemmingsplan "Emmeloord, de Munt A" is 
weergeven op de volgende afbeelding. 

 
Afbeelding: Uitsnede plankaart bestemmingsplan "Emmeloord, de Munt A" 

 

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan. 
Daarom is een bestemmingsplanherziening nodig.  

1.4  De bij het plan behorende stukken 
Het bestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A - tweede partiële herziening' bestaat 
uit de volgende stukken: 

� verbeelding (NL.IMRO.0171.BP00599-VS01); 

� regels. 

 

Het bestemmingsplan wordt vergezeld door een toelichting. De verbeelding en de 
regels vormen samen het juridisch bindende gedeelte van het bestemmingsplan en 
moeten samen 'gelezen' worden.  

Op de verbeelding staan de bestemmingen van de gronden in het plangebied. Aan 
deze bestemmingen zijn regels en bepalingen gekoppeld die de uitgangspunten van 
het plan verzekeren.  

De toelichting heeft geen rechtskracht, maar vormt wel een belangrijk onderdeel van 
het bestemmingsplan. Hierin wordt aangegeven wat de beweegredenen en 
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achtergronden zijn die aan het bestemmingsplan ten grondslag liggen. Daarnaast 
wordt hier onderzoek weergegeven dat aan het bestemmingsplan vooraf is gegaan. 
Tot slot is de toelichting van wezenlijk belang voor een juiste interpretatie en 
toepassing van het bestemmingsplan. 
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1.5  Leeswijzer  
Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan gegeven. Daarbij 
wordt ingegaan op de huidige situatie, de gewenste ontwikkeling en op de ruimtelijke 
en functionele inpassing daarvan in de bestaande structuur. Hoofdstuk 3 geeft een 
beschrijving van het van belang zijnde beleidskader, waarna in hoofdstuk 4 een 
toetsing aan de omgevingsaspecten volgt. In hoofdstuk 5 volgt een toelichting op de 
werking van het bestemmingsplan en de daarin opgenomen regeling. Hoofdstuk 6 
gaat in op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, waarbij aandacht wordt 
besteed aan de economische en de maatschappelijke uitvoerbaarheid. 
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan  
In dit hoofdstuk wordt de achtergrond, de huidige situatie van het plangebied en de 
gewenste ontwikkeling beschreven. De huidige situatie vormt de basis waarin de 
nieuwe ontwikkeling ruimtelijke en functioneel moet worden ingepast. 

2.1  Achtergrond  
Agrico is een toonaangevend marktleider op het gebied van poot- en 
tafelaardappelen. Het is een krachtige, coöperatieve organisatie die wereldwijd 
aardappelen vermarkt, nieuwe rassen kweekt en innovatieve oplossingen bedenkt. 
Van het prille zaadje tot aan het schap van de supermarkt. Agrico is gegroeid tot een 
wereldspeler door de samenwerking tussen telers, kwekers, medewerkers, partners 
en klanten.  

 
Door in te spelen op de wensen van consumenten, is Agrico een betrouwbare partner 
voor haar af-nemers en door een sterke positie in de productiekolom levert zij een 
maximale bijdrage aan de inkomensvorming van haar leden. De Agrico groep oefent 
op een doelmatige, verantwoorde en resultaatgerichte wijze haar bedrijf duurzaam 
uit, biedt een uitdagende omgeving voor haar medewerkers en is voor haar afnemers 
een betrouwbare leverancier van hoogwaardige producten. 

 
Om toegevoegde waarde (optimalisering, doorontwikkeling) aan haar hoogwaardige 
producten te blijven geven voor nu en in de toekomst wil Agrico haar kantoorlocatie 
aan de Duit 15 te Emmeloord uitbreiden met een naastgelegen bedrijfsgebouw. Het 
huidige bedrijfsgebouw van Agrico is gesitueerd in Dronten en is sterk verouderd. Dit 
gebouw biedt niet de mogelijkheden die Agrico voor toekomstige bedrijfsprocessen 
nodig heeft. 

 
Een naast gegelegen locatie ten opzichte van het hoofdkantoor geeft de organisatie 
van Agrico grote meerwaarde in haar fysieke, logistieke en bedrijfsprocessen. 
Emmeloord staat daarnaast bekend als aardappelhoofdstad van de wereld. Door de 
vestigingen van het hoofdkantoor en bedrijfsgebouw op één locatie te bundelen 
straalt Agrico eenheid uit, waarmee op steenworp afstand innovaties en investering 
ten behoeve van behoud en verbetering van de kwaliteit van product te zien en 
ervaren zijn.  

2.2  Huidige situatie  
Om toegevoegde waarde (optimalisering, doorontwikkeling) aan de hoogwaardige 
producten te blijven geven voor nu en in de toekomst wil Agrico haar kantoorlocatie 
aan de Duit 15 te Emmeloord uitbreiden met een naastgelegen bedrijfsgebouw. Het 
perceel aan de Kuinderweg ligt momenteel braak en is in afwachting van 
ontwikkeling. Het plangbied ligt op bedrijventerrein de Munt A aan de oostzijde van 
Emmeloord en wordt ontsloten door de Marknesserweg en de Rijksweg A6 grenst 
aan het bedrijventerrein. Momenteel is de beoogde locatie bestemd als 'Kantoor'. De 
omgeving van het plangebied kenmerkt zich als een bedrijventerrein waarvan een 
gedeelte nog in afwachting is van ontwikkeling. 
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2.3  Toekomstige situatie  
De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie van een bedrijfsgebouw welke 
tevens 10 kantoorplekken huisvest ten behoeve van de informatieverwerking. Naast 
opslag van reguliere monsters ten behoeve van kwaliteittesten gaat de faciliteit 
tevens gebruikt worden ten behoeve van de opslag van zeer hoogwaardig uitplant 
materiaal.  Ook worden op de locatie ean het bedrijfsgebouw proeven uitgevoerd. 
Het product van Agrico wordt op vele innerlijke en uiterlijke kwaliteiten beoordeeld. 
De innerlijke kwaliteit wordt naast visueel ook beoordeeld door middel van kook-, 
bak- en stoomproeven. Deze proeven vinden plaats in een keuken. De uiterlijke 
kwaliteit wordt zowel visueel als digitaal vastgelegd. Daarnaast worden op nieuwe en 
bestaande producten (rassen) van Agrico continu testen uitgevoerd om de teelt en 
bewaar begeleiding voor haar leveranciers (telers) en afnemers te kunnen 
optimaliseren. Een optimalisering binnen de gehele keten betekend een hoger 
rendement voor zowel de teler als afnemer. Aan de westzijde van het gebouw vindt 
het parkeren en het laden/lossen plaats. Het parkeren wordt op een landschappelijke 
manier ingepast. 

 
Afbeelding: Impressie bedrijfsgebouw 
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Afbeelding: Impressie bedrijfsgebouw 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader  
 

Bij ruimtelijke plannen moet worden weergegeven hoe rekening is gehouden met 
relevant beleid. In de volgende paragrafen wordt het relevante beleid op nationaal, 
provinciaal en lokaal schaalniveau en de relatie met de voorgenomen ontwikkeling 
behandeld. 

3.1  Nationaal beleid  
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
Op 13 maart 2012 is de nationale Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van 
kracht geworden. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte geeft het Rijk haar 
visie aan op de ruimtelijke- en mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040. Dit 
betreft een nieuw, integraal kader dat de basis vormt voor bestaand en nieuw 
rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. Voor de periode tot 2028 zijn de ambities 
van het Rijk in drie rijksdoelen uitgewerkt: 

� vergroten van de concurrentiekracht door versterking van de 
ruimtelijk-economische structuur van Nederland; 

� verbeteren van de bereikbaarheid; 

� zorgen voor een leefbare en veilige omgeving met unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden. 

 
Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden zijn behouden, is één van de rijksdoelen. Om flora- en 
faunasoorten in staat te stellen om op lange termijn te overleven en zich te 
ontwikkelen, is het behoud van leefgebieden en de mogelijkheid om zich te kunnen 
verplaatsen tussen leefgebieden essentieel. In het rijksbeleid worden de (begrensde) 
gebieden van de (herijkte) Ecologische Hoofdstructuur (EHS) aangemerkt als 
onderdeel van de nationale Ruimtelijke Hoofdstructuur. De EHS is vervangen door 
net Natuurnetwerk Nederland (NNN). Binnen de door het Rijk gestelde kaders 
begrenzen, beschermen en onderhouden de provincies dit natuurnetwerk met de 
juiste ruimtelijke, water- en milieucondities voor kenmerkende ecosystemen van 
(inter)nationaal belang. Nieuwe plannen, projecten of handelingen binnen de NNN 
zijn slechts toegestaan als de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied niet 
worden aangetast. De voorgenomen ontwikkeling vindt niet plaats in het NNN en er 
zijn daarom om dat aspect geen belemmeringen te verwachten. 

 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
De Ladder voor duurzame verstedelijking is in de SVIR geïntroduceerd en vastgelegd 
als procesvereiste in artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Doel van 
de ladder is een goede ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting 
van de ruimte in stedelijke gebieden. De ladder kent 3 treden die achter elkaar 
worden doorlopen. 
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Afbeelding: Ladder voor duurzame verstedelijking  
 

Toetsing plan trede 1 

Bij de eerste trede wordt beschreven dat de voorgenomen stedelijke ontwikkeling 
voorziet in een actuele regionale behoefte. Een stedelijke ontwikkeling is in artikel 
1.1.1 Bro gedefinieerd als een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 
stedelijke voorzieningen. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling 
van een bedrijventerrein. Het plangebied is echter bestemd als kantoorlocatie. Er 
vindt in die zin een toename plaats in het beschikbare areaal voor bedrijven. Het 
bedrijfspand wordt niet op een locatie gerealiseerd waar al een bedrijfsbestemming 
op rust, omdat deze locaties minder geschikt zijn dan de voorgenomen locatie. Het 
hoofdkantoor van Agico is namelijk aan de westzijde van de Kuiderweg gevestigd en 
het vestigen van het bedrijfspand nabij het hoofdkantoor is een logische wens. 
Werknemers van het hoofdkantoor werken in de toekomst bij toerbeurt in het nieuwe 
bedrijfspand. Een locatie, verder verwijderd van het bedrijfspand, zou niet ten goede 
komen van de bedrijfseconomische situatie van Agico. Er hoeft daarom geen 
(regionaal) behoefteonderzoek worden uitgevoerd. 

 
Toetsing plan trede 2 

Bij de tweede trede wordt beschreven in hoever in de actuele regionale behoefte 
binnen het bestaand stedelijk gebied van de regio kan worden voorzien door 
benutting van beschikbare gronden door herstructurering, transformatie of 
anderszins. In artikel 1.1.1 Bro wordt bestaand stedelijk gebied gedefinieerd als 
bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende 
openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur. 
Voorliggend bestemmingsplan voorziet de wijziging van een bestaand (vastgesteld) 
plan. Daarmee wordt de toename opgevangen binnen het bestaand stedelijk gebied. 

 

Toetsing plan trede 3 

Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied 
van de regio kan plaatsvinden, wordt bij trede 3 beschreven in hoeverre wordt 
voorzien in de behoefte op locaties, die gebruikmakend van verschillende middelen 
van vervoer, passend ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. Toetsing aan 
deze trede is niet van toepassing omdat, in trede 2 is aangetoond dat de ontwikkeling 
in bestaand stedelijk gebied plaatsvindt. 
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Visie Erfgoed en Ruimte 
In 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte' schetst het kabinet haar visie op het 
borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De modernisering 
van de monumentenzorg wordt hiermee voortgezet. Voor de komende vijf jaren heeft 
het Rijk vijf prioritaire belangen benoemd: 

� werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten; 

� eigenheid en veiligheid:zee kust en rivieren; 

� herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave:focus op groei en krimp 

� leven landschap: synergie tussen erfgoed, economie en ecologie; 

� Wederopbouw: tonen van een tijdperk. 

 
Voor de Noordoostpolder en daarmee voor het plangebied is het vijfde belang 
relevant. Met uitzondering van Schokland en Urk is de gehele polder aangewezen als 
wederopbouwgebied (zie de volgende afbeelding). 

 
Afbeelding: Uitsnede kaartbeeld wederopbouwgebieden 

 
Doelstelling van het Rijk is dat de periode 1940-1965 in de toekomstige inrichting van 
Nederland herkenbaar aanwezig blijft op gebiedsniveau. Ondanks, of misschien ook 
dankzij de massale en soms nietsontziende ontwikkelingen, zijn er in deze periode 
veel ideeënrijke, innovatieve en ongekende ontwerpen gerealiseerd, zowel bij 
stedelijk herstel en uitbreiding als bij de herinrichting van het landelijk gebied en de 
aanwinst van nieuw land. De bijzondere eigenschappen van deze gebieden 
verdienen meer publieke aandacht en de meest bijzondere gebieden een publieke 
bescherming. De Noordoostpolder is op grond van de volgende karakteristieke 
aangemerkt als nationaal erfgoed: 

� grootschalige droogmakerij met verspreide, rationeel geordende agrarische 
bebouwing en erven; 

� ring van dorpen rond de hoofdkern Emmeloord; 

� functioneel patroon van wegen en waterwegen met bijbehorende 
beplantingsprofielen. 

 
Het plangebied is gelegen binnen het bestaande bedrijventerrein De Munt A. Dit 
bedrijventerrein sluit aan op de kern Emmeloord. De ring van dorpen wordt niet 
aangetast. Uitgangspunt is dat het polderconcept leesbaar blijft en de aangrenzende 
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gebieden met respect behandeld worden. 

 

Conclusie 
De voorgenomen ontwikkeling is niet strijdig met het rijksbeleid. 

3.2  Provinciaal beleid  
Omgevingsplan Flevoland 2006 
In november 2006 hebben Provinciale Staten van Flevoland een 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 beste 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 in 
de integrale gebiedsgerichte aanpak (speerpuntgebieden) en de sectorale aanpak. 
Voorop staat een gebiedsgerichte aanpak. De provincie richt zich hierbij nadrukkelijk 
op de provinciale hoofdstructuur. Binnen deze hoofdstructuur worden zeven 
speerpuntgebieden onderscheiden. Noordelijk Flevoland, waaronder ook de 
gemeente Noordoostpolder valt, is een van deze speerpuntgebieden. 

 
Het doel van het verstedelijkingsbeleid van de provincie is de ontwikkeling van vitale 
steden en dorpen. Het beleid is gericht op behoud en versterking van de kwaliteit van 
de fysieke leefomgeving via efficiënt ruimtegebruik, kwaliteitsverbetering en 
herstructurering van het stedelijk gebied en versterking van het draagvlak voor 
voorzieningen. 

 
Ten aanzien van werken stelt het omgevingsplan, dat het streven is om zoveel 
mogelijk mensen te laten werken in de provincie en het liefst in de stad waar ze 
wonen. De bevordering van innovatie op allerlei economisch gebied moet Flevoland 
aantrekkelijk maken en houden voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en 
vestiging van bedrijven die van elders komen, zowel nationaal als internationaal. 

 
Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het stedelijk gebied dat tot 2015 
is aangegeven. Dit is op de volgende afbeelding te zien. Het stedelijk gebied omvat 
zowel (bestaand en toekomstig) bebouwd als onbebouwd gebied en biedt ruimte aan 
woongebieden, werklocaties, infrastructuur, (recreatieve) voorzieningen, water, 
groengebieden en ecologische verbindingen. De gemeenten nemen bij de 
ontwikkeling van het stedelijke gebied het initiatief. De omgeving van het plangebied 
is bestemd als "Bedrijventerrein" en het plangebied zelf is bestemd als "Kantoor". 
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Afbeelding: Uitsnede Ontwikkelingsvisie 2030 

 

 

Verordening voor de fysieke leefomgeving 
In de provinciale Verordening voor de fysieke leefomgeving vindt een juridische 
vertaling plaats van het beleid van provinciaal niveau. In de verordening is een aantal 
regels opgenomen met betrekking tot belangrijke ruimtelijke elementen die een 
doorwerking hebben in het bestemmingsplan. Het betreft onder meer aspecten als: 
bijzondere gebieden, waterhuishouding, waterkeringen, bescherming landschap et 
cetera. 

Het plangebied is niet aangewezen als een gebied waar regels gelden voor een 
specifiek onderwerp.  

 

Beleidsregel locatiebeleid stedelijk gebied 2011 
Op 23 augustus hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland de 
beleidsregels 'locatiebeleid stedelijk gebied 2011' vastgesteld. In het Omgevingsplan 
Flevoland 2006 wordt met betrekking tot het provinciale locatiebeleid voor het 
stedelijk gebied gestreefd naar een voldoende gedifferentieerd aanbod van 
werklocaties in Flevoland, zodat er voor ieder bedrijf en instelling een geschikte 
locatie gevonden kan worden. Met dit locatiebeleid streeft de provincie naar een 
zodanige vestiging van bedrijven, kantoren en voorzieningen, dat een optimale 
bijdrage wordt geleverd aan de vitaliteit van steden en dorpen. Hiermee draagt het bij 
aan het provinciale verstedelijkingsbeleid dat gericht is op versterking van de 
bestaande steden en dorpen. Daarbij wordt de ontwikkeling en identiteit in 
toenemende mate ontleend aan de positie binnen de stedelijke en groenblauwe 
hoofdstructuren. De nadruk van verdere stedelijke ontwikkelingen ligt op Almere en 
Lelystad. Dronten en Emmeloord hebben vanwege hun ligging aan één van de 
ontwikkelingsassen een (kleinere) opvangtaak. De overige kernen in Flevoland 
voorzien primair in de opvang van de eigen behoefte. De vestigingsmogelijkheden 
worden ingegeven door binnen een aantal provinciale locatietypen een juiste balans 
te vinden in vier doelstellingen: 
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� versterking van de economische ontwikkeling van Flevoland; 

� beheersing van de mobiliteit door een goede bereikbaarheid per openbaar 
vervoer en fiets; 

� efficiënt gebruik van infrastructuur en vervoermiddelen; 

� verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, waarbij het parkeerbeleid 
een belangrijk ondersteunend instrument is. 

 
De provincie geeft in deze beleidsregel aan welke typen werklocaties worden 
onderscheiden en welke vestigingsvoorwaarden (kantorenomvang, bereikbaarheid, 
ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid) daaraan worden verbonden. De gemeenten zijn 
vervolgens verantwoordelijk voor de concrete aanwijzing en uitwerking van de 
verschillende typen werklocaties, door middel van een Gemeentelijke Visie op het 
Vestigingsbeleid (GVV). In paragraaf 3.3 wordt hier nader op ingegaan. 

 
Onderhavig bestemmingsplan betreft een beperkte aanpassing aan een bestaand 
bedrijventerrein. Voor een beperkt gedeelte van het bedrijventerrein wordt de 
bestemming 'kantoor' gewijzigd naar een bestemming waar een bedrijfsgebouw 
gesitueerd kan worden. Voor het grootste gedeelte van het bestemmingsplan blijven 
de huidige vestigingsmogelijkheden uit het bestemmingsplan de"Munit A" van kracht. 
De beleidsregel locatiebeleid stedelijk gebied 2011 vormt hiervoor geen 
belemmering. 

 

Conclusie 
Het provinciaal beleid biedt mogelijkheden voor de voorgenomen ontwikkeling. 

3.3  Gemeentelijk beleid  
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 
De grootste opgave voor de gemeente Noordoostpolder is het verbreden van de 
economie. Dit wil de gemeente bereiken door het creëren van een gevarieerde 
werkgelegenheid in verschillende sectoren en op verschillende opleidingsniveaus. De 
gemeente wil een minimaal gelijkblijvende verhouding tussen de beroepsbevolking 
en de werkgelegenheid. 

 
Vraag en aanbod 

Als gevolg van de economische crisis stagneert de vraag naar nieuwe 
bedrijfsruimten. Gezien de economische situatie, is een verwachte jaarlijkse afzet van 
3 tot 4 hectare per jaar aannemelijk. Unieke concepten met bovenregionale 
mogelijkheden, die zorgen voor extra werkgelegenheid, blijven wel mogelijk. 

 
De gemeente houdt met de ontwikkeling van de bedrijventerreinen rekening met de 
SER-ladder: eerst bestaande terreinen intensiveren en herstructureren en vervolgens 
pas nieuwe locaties ontwikkelen. In de gemeente is nog ruimte op de bestaande 
bedrijventerreinen. Dit betekent dat de gemeente geen nieuwe reguliere 
bedrijventerreinen gaat ontwikkelen voordat de bouwrijpe grond op voorraad 
uitgegeven is. Wel blijft de gemeente daarnaast ruimte bieden aan unieke concepten 
met bovenregionale mogelijkheden die zorgen voor extra werkgelegenheid. 

 
De gemeente wil voorbereid zijn op de lange termijn en gaat daarom de behoefte 
periodiek monitoren. 
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Duurzaam ondernemen 

Bij herstructurering, uitbreiding en ontwikkeling van een bedrijventerrein bevordert de 
gemeente uitwisseling van energie tussen bedrijven, collectieve inzameling, afvoer en 
koppeling van afvalstoffen en -stromen en het combineren van vervoer van goederen 
en personen. Er doen zich ook mogelijkheden voor op het gebied van toepassen van 
duurzame energie, zoals zonne-energie. 

 
De gemeente stimuleert en faciliteert duurzaam verantwoord ondernemen (MVO). 
Bedrijfsgebouwen dienen - vanaf 2015 - energieneutraal te worden gebouwd. Ook bij 
de bestaande bedrijfsgebouwen dienen de mogelijkheden voor energiebesparing en 
opwekking van duurzame energie optimaal te worden benut. Bestaande 
bedrijventerreinen worden duurzaam ontwikkeld of geherstructureerd zodat er sprake 
is van een optimaal (woon- en) werkklimaat. 

 
Landschappelijke inpassing 

In de huidige situatie is een aantal bedrijventerreinen tot buiten de groene omlijsting 
van de kernen gegroeid. Ook zijn er nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld buiten de 
dorpssingels. Deze terreinen, die open en bloot in het open gebied liggen, doen 
afbreuk aan de beleving van het landschap. Dit geldt ook voor een aantal bestaande 
grote (veelal uitgegroeide, verlengde agrarische) solitaire bedrijven. In alle gevallen 
dienen de bedrijven(terreinen) te worden omlijst met een brede groene singel. 
Niet-agrarische bedrijven (inclusief ‘ketenverlengers’) dienen zich te vestigen op een 
bedrijventerrein bij Emmeloord als ze uitgroeien tot een maat die groter is dan de 
maximale erfmaat van 3,0 ha (bruto) of tot maximaal 6,0 hectare als twee erven 
kunnen worden samengevoegd. 

 
Afbeelding: Uitsnede kaart Structuurvisie Noordoostpolder 2025 
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Het plangebied is in de Structuurvisie aangewezen als een "bedrijventerrein in 
ontwikkeling", dit is te zien op de vorige afbeelding. Onderhavig bestemmingsplan 
betreft een beperkte aanpassing aan het bestaande bedrijventerrein De Munt A, 
waarbij de bestemming 'kantoor' gewijzigd wordt naar een bestemming waar een 
bedrijfsgebouw gesitueerd kan worden. Deze bestemmingswijziging past binnen de 
Structuurvisie Noordoostpolder 2025. 

 

Gemeentelijke vestigingsvisie 2013-2017 
De provincie Flevoland dient conform het landelijke Convenant Bedrijventerreinen 
2010-2020 een regierol op zich te nemen waar het de plannen van nieuwe 
bedrijventerreinen en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en 
kantorenlocaties betreft. Om deze regierol invulling te geven is er een bestuurlijke 
afspraak tussen de provincie en de gemeenten in Flevoland, dat elke vier jaar een 
gemeentelijke vestigingsvisie (GVV) wordt ontwikkeld of geactualiseerd. In 2008 is de 
eerste gemeentelijke vestigingsvisie ontwikkeld door de gemeente Noordoostpolder. 
De GVV 2013-2017 is daar een actualisatie van. 

 
De Noordoostpolder beschikt over verschillende locaties die in ontwikkeling zijn en 
geeft met het GVV haar visie op de locaties die in de nabije toekomst kunnen worden 
ontwikkeld. In het GVV is aangegeven dat voor de bedrijventerreinontwikkelingen de 
conclusie is getrokken dat de gemeentelijke strategische grondpositie te ruim 
bemeten is en dat de opgave ligt in het verkleinen van de voorraad door verkoop van 
3-4 hectare per jaar. Daarnaast willen de gemeente (beperkt) ruimte houden voor een 
themagericht bedrijventerrein bij Emmeloord (De Munt B). 

 
Tussen de gemeente en de provincie zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid 
direct uitgeefbare grond die op voorraad mag liggen. Zowel overschotten als tekorten 
aan bedrijventerreinen moet worden voorkomen. Als uitgangspunt is genomen om als 
hoeveelheid direct uitgeefbare grond aan te houden een oppervlakte tot vijf maal de 
gemiddelde jaarlijkse uitgifte over de afgelopen 10 jaar. Opgemerkt wordt dat als 
uitzondering is opgenomen de situatie waarbij door een voorraadvergroting een 
nergens in Flevoland voorkomend en dus uniek vestigingsmilieu wordt toegevoegd. 

 
Onderhavig plan blijft binnen de grenzen van het bestemmingsplan De Munt A. 
Voorliggend bestemmingsplan voorziet de wijziging van een bestaand (vastgesteld) 
plan. Daarmee wordt de toename van het stedelijk gebied opgevangen binnen het 
bestaand stedelijk gebied. Verder is het beleid om eerst bestaande terreinen te 
intensiveren en herstructureren en vervolgens pas nieuwe locaties te ontwikkelen Het 
plan past daarmee binnen de gemeentelijke vestigingsvisie 2013-2017. 

 

 

Welstandsnota: Ruimte voor kwaliteit en welstandsvr ijheid 
Op 29 november 2016 heeft de gemeenteraad de welstandsnota "Ruimte voor 
kwaliteit en welstandsvrijheid" vastgesteld. 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 welstandsvrije en 
niet-welstandsvrije gebieden. De selectie van niet-welstandsvrije gebieden heeft 
plaatsgevonden aan de hand van twee criteria: 

� De cultuurhistorische betekenis van de bebouwing; 

� De zichtbaarheid van de bebouwing vanuit belangrijke openbare ruimtes. 
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Op basis van deze criteria is besloten dat in de volgende gebieden welstandstoezicht 
blijft gelden: 

� De kernen en beeldbepalende gebieden van Emmeloord; 

� De dorpskernen en beeldbepalende gebieden van Marknesse, Ens, Luttelgeest, 
Bant, Creil, Espel, Tollebeek, Kraggenburg en Rutten; 

� Nagele en Schokland in zijn geheel; 

� Het Landelijk Gebied. 

 
Voor het bestaande terrein (De Munt A) geldt dat voor bepaalde gronden nadere 
eisen kunnen worden gesteld ten aanzien van de beeldkwaliteit van het 
bedrijfsgebouw en de inrichting van de bedrijfspercelen. Het gaat hierbij om gronden 
langs de hoofdinfrastructuur. Bij de realisering van bedrijfsgebouwen die worden 
gesitueerd in de zichtzone langs de Marknesserweg zal rekening worden gehouden 
met de beeldkwaliteitscriteria en de beleidscriteria die zijn opgenomen in Bijlage 3. 
De beeldkwaliteitscriteria uit bijlage 3 worden samen met het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd en zullen als onderdeel van de 
welstandsnota worden vastgesteld bij de vaststelling van het bestemmingsplan. 

 

Duurzame gemeente 
De gemeentelijke organisatie wil zelf het goede voorbeeld geven op het gebied van 
milieu en duurzaamheid. Zij wil zorgen voor een goed bedrijfsintern 
milieuzorgsysteem, diensten en producten zoveel mogelijk duurzaam inkopen, 
energiegebruik van gemeentelijke gebouwen verminderen en energie gebruiken die 
duurzaam is opgewekt. 

 
De provincie Flevoland en de gezamenlijke Flevolandse gemeenten, verenigd in het 
Netwerk Duurzaam Bouwen Flevoland, hebben het manifest "Nieuw Flevolands Peil" 
opgesteld. Op 10 juni 2005 hebben de opstellers, partijen uit de bouwwereld, energie- 
en waterleidingbedrijven en de vereniging Natuur en Milieu Flevoland het manifest 
ondertekend. De ondertekening van het manifest vormt het startsein om te komen tot 
regionale afspraken die leiden tot woningen en een woonomgeving waar het prettig, 
gezond en comfortabel wonen is. Het manifest en de te maken afspraken richten zich 
zowel op nieuwbouw als op bestaande bouw. 

 
Ambitie voor bedrijventerreinen  

Duurzame bedrijventerreinen dragen bij aan een verdere verbetering van de 
leefomgeving. Hiertoe wordt samen met het bedrijfsleven een actieprogramma 
ontwikkeld en worden binnen de gemeentelijke organisatie milieu-, water-, ruimtelijke 
en economische belangen integraal benaderd. De samenwerking tussen bedrijven en 
bedrijven en overheden is gericht op het verminderen van grondstoffengebruik en 
milieubelasting, efficiënt ruimtegebruik en verbetering van het bedrijfseconomische 
resultaat. Uitgangspunt is de "Handreiking duurzame kwaliteit op bedrijventerreinen" 
(provincie Flevoland 2000). 

 
Voor het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen en het duurzaam ontwikkelen 
van bestaande bedrijventerreinen is de gemeente afhankelijk van medewerking en 
initiatieven van het bedrijfsleven. Op dit punt zijn nog weinig resultaten geboekt. Wel 
worden nieuwe bedrijven gestimuleerd om hun bedrijfsvoering op een duurzame 
wijze in te richten. Door milieuaspecten in een zo vroeg mogelijk stadium mee te 
nemen in overleggen wordt er op dit punt resultaat geboekt. 

 
Via het opzetten van parkmanagementprojecten oftewel beter bedrijventerreinbeheer 
worden naast duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling ook 
duurzaamheidsaspecten van thema's als afval, energie en water meegenomen. 
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Conclusie 
Vanuit het gemeentelijk beleid zijn er mogelijkheden voor de voorgenomen 
ontwikkeling. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten  
 

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening wordt in dit hoofdstuk een 
beschrijving opgenomen van het verrichte onderzoek naar relevante feiten en 
belangenafweging (artikel 3.2. Algemene wet bestuursrecht). 

 

Om tot een gedegen planontwikkeling te komen zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, 
die inzicht geven in de ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied. Dit hoofdstuk 
geeft een samenvatting van de onderzoeken die zijn uitgevoerd. Voor uitgebreide 
informatie wordt verwezen naar de feitelijke onderzoeken. 

4.1  Bodem  
Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient onderzoek te worden gedaan naar 
de kwaliteit van de bodem. In het kader van het vigerende bestemmingsplan De Munt 
A en de daaraan voorafgaande bestemmingsplannen is dit gedaan. Op basis van de 
huidige informatie is voldoende inzicht verkregen in het gebruik en de mogelijke 
aanwezigheid van bodembedreigende activiteiten en/of bodemverontreinigingen. Het 
is aannemelijk dat de bodemkwaliteit in het plangebied gelijk gebleven is sinds de 
vaststelling van het bestemmingsplan De Munt A. De conclusies worden in dit plan 
overgenomen: het aspect bodem is geen belemmering voor de uitvoering van het 
plan. Bij de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen zal een verkennend 
bodemonderzoek worden opgesteld. 

 

Conclusie  
Vanuit het aspect bodem zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen 
ontwikkeling. 

4.2  Water  
Bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen moet de watertoets worden toegepast. 
Dit houdt in dat alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf moeten bevatten. De 
watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en 
uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Het doel van de watertoets is om waterbelangen evenwichtig mee te 
nemen in het planvormingsproces. Hiermee wordt een veilig, gezond en duurzaam 
watersysteem nagestreefd. Het kader van de watertoets is vanaf 1 november 2003 
wettelijk verankerd in het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro).  

 

Ten behoeve van het voorliggend bestemmingsplan is de zogenoemde digitale 
watertoets uitgevoerd. Door middel van de watertoets is nagegaan welke 
waterschapsbelangen aan de orde zijn bij de voorgenomen planontwikkeling. De 
samenvatting en resultaten zijn weergegeven in Bijlage 1 en in de volgende tekst. De 
resultaten leiden er toe dat een normale procedure moet worden doorlopen. 

 
Veiligheid 
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. 
Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze bedreiging. Het waterschap wil de 
veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, 
robuuste en duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale 
ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen. 
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Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse 
Knardijk, een zogeheten compartimenteringsdijk, scheidt Zuidelijk en Oostelijk 
Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken. Buitendijkse regionale 
keringen beschermen buitendijkse gebieden tegen hoog water. 

Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de 
ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er geen uitgangspunten voor het 
thema veiligheid van toepassing. 

 

Voldoende Water 
Wateroverlast 

Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het 
hele beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen. 

Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van 
toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. De 
planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 
voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water 
verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. 

Bij de aanleg van oppervlakkige berging in de vorm van infiltratiebermen of wadi's is 
de bergingsnorm niet toepasbaar. Met behulp van een maatwerkberekening moet 
worden aangetoond dat bij maatgevende gebeurtenissen de alternatieve berging 
voldoende compensatie biedt. De huidige afvoersituatie mag niet verslechteren. 

 

Goed functionerend watersysteem 

Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en 
afwatering in het beheergebied en maakt het realiseren van het (maatschappelijk) 
gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap 
Zuiderzeeland streeft er naar dat de feitelijke situatie van het watersysteem 
overeenkomt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen 
anticiperen op en reageren in extreme situaties. 

Het is belangrijk dat al dan niet particuliere voorzieningen zoals wadi's, vijvers en 
waterpartijen die specifiek bedoeld zijn voor de berging van regenwater daadwerkelijk 
aangelegd en goed onderhouden worden zodat de functie aanwezig is en behouden 
blijft. Gemeenten zullen hier vanuit hun zorgplicht voor de verwerking van regenwater 
op toe moeten zien. 

 

Anticiperen op watertekort 

Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van 
toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen 
met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem 
droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het 
waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen. 

Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig. Er 
wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude 
opslag. Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten 
behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen. 

 

Schoon water 
Goede structuurdiversiteit 

Het waterschap streeft naar goede leef-, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor 
de aquatische flora en fauna in het beheergebied. 

In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon 
houden, scheiden, zuiveren'. 
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Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, 
verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan ook te brengen in 
oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd 
worden op oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening zoals een drain of buis 
wordt aangebracht is hiervoor een vergunning nodig. 

 

Goed omgaan met afvalwater 

Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water 
doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt met de behandeling van 
afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan. 

Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale 
rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in of in de nabijheid van het plangebied 
wordt verwerkt. 

 

Conclusie 
Het aspect water leidt niet tot belemmeringen van de voorgenomen ontwikkeling. 

4.3  Archeologie en cultuurhistorie  
 

Archeologie 
Archeologische waarden worden in toenemende mate in de planvorming betrokken. 
Een instrument hiervoor is de Archeologische monumentenkaart (AMK), hierop zijn 
de bekende en gewaardeerde vindplaatsen aangegeven. Er zijn in het plangebied 
geen archeologische monumenten bekend. Complementair aan deze kaart zijn de 
Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden (IKAW) en de Archeologische Basis- 
en Beleidsadvieskaart voor het grondgebied van Noordoostpolder. Op de speciaal 
voor de gemeente Noordoostpolder ontwikkelde beleidskaart is aangegeven welke 
gebieden een hoge, een gematigde, dan wel een lage verwachtingskans op 
archeologische vondsten hebben. Verder is op de kaart aangegeven waar zich 
scheepswrakken bevinden en welke gebieden een archeologisch monument 
betreffen. Op grond van de archeologische beleidsadvieskaart heeft het plangebied 
een hoge verwachtingeswaarde. Daarom is op basis van de beleidskaart in 2005 
voor het bestemmingsplan "De Munt II, fase 2" een archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 4. Uit dat onderzoek blijkt dat op 
de locaties van het plangebied van voorliggend bestemmingsplan de kans op de 
aanwezigheid van een archeologische vindplaats minimaal is. Mocht men tijdens het 
grondwerk onverhoopt alsnog op archeologische resten stuiten, dan dient de 
bevoegde overheid, gemeente Noordoostpolder, hiervan meteen op de hoogte te 
worden gebracht. 

 
Cultuurhistorie 
Het is verplicht om in het bestemmingsplan aandacht te schenken aan de 
cultuurhistorische waarden in het plangebied. Het kan nodig zijn om 
cultuurhistorische waarden in het bestemmingsplan te beschermen. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld monumenten, karakteristieke panden, maar ook cultuurhistorisch 
waardevolle landschappen. Het projectgebied bevindt zich volgens de 
cultuurhistorische waardenkaart van de provincie Flevoland in bebouwd gebied waar 
verder geen cultuurhistorische waarden aanwezig zijn. 

 

Conclusie 
Vanuit de aspecten archeologie en cultuurhistorie zijn er geen belemmeringen. 
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4.4  Ecologie  
Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te 
worden gehouden met de Wet Natuurbescherming en de vigerende gebiedsgerichte 
natuurbescherming. Een ruimtelijk plan mag namelijk geen significante gevolgen 
hebben voor een te beschermen gebied en/of soort.  

De nieuwe Wet natuurbescherming vervangt per 1 januari 2017 de Boswet, de Flora- 
en faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998. Taken en verantwoordelijkheden 
voor bescherming van natuur worden zoveel mogelijk bij provincies neergelegd, 
overeenkomstig het uitgangspunt 'decentraal tenzij'. De grootste veranderingen 
treden op bij de soortenbescherming. Zo vervalt de beschermingsstatus van een 
groot aantal planten en van soorten als Kleine modderkruiper en Bittervoorn. 
Daarnaast krijgt een aantal bijzondere niet eerder beschermde libellen, dagvlinders, 
planten en één vissoort (Kwabaal) juist een beschermde status. Provincies krijgen 
meer bevoegdheid bij het benoemen van beschermde soorten. Bij 
gebiedsbescherming vervalt de status van Beschermde Natuurmonumenten. De 
bescherming van Natura 2000-gebieden verandert niet.  

 

Met betrekking tot het gebied van het bestemmingsplan "De Munt II, fase 2" heeft 
buro Elodea in mei 2006 een ecologisch onderzoek uitgevoerd. Dit valt uiteen in een 
veldonderzoek voor het gehele plangebied en een onderzoek in en nabij de 
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen en de erfsingel, zoals die binnen het 
plangebied aanwezig zijn. Dit bestemmingsplan valt binnen het onderzoeksgebied 
dat in 2006 door Elodea is gehanteerd. Onderstaand de conclusies, aanbevelingen 
en doorwerking van het onderzoek. 

 

In het plangebied is slechts sprake van het voorkomen van soorten die onder het 
lichte beschermingsregime vallen. Weliswaar is daslook aangetroffen, een soort die 
onder de werking van de Flora- en faunawet valt, maar het voorkomen van deze 
soort is hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan menselijke activiteit, zodat het hier 
niet gaat om een wilde plant. De standplaats is daarvoor niet geschikt. Blauw walstro 
staat op de Rode Lijst en is niet algemeen, maar deze soort valt niet onder de 
werking van de Flora- en faunawet. De gebouwen zijn niet geschikt bevonden als 
overwinteringsplaats voor vleermuizen en de activiteit van vleermuizen rond de 
gebouwen lijkt beperkt te zijn. Voor de overige soorten wordt volgens de nieuwe 
AMvB zonder problemen vrijstelling verleend. 

 
Het gebied is voor zeldzame vogels niet van belang. 

 
Ter voorkoming van schade aan broedvogels dienen de werkzaamheden bij voorkeur 
buiten het broedseizoen plaats te vinden (bij de meeste vogels loopt dit van 15 maart 
tot en met 15 juli), en dienen zij bij voorkeur voor de start van het nieuwe 
broedseizoen klaar zijn. Door het creëren van nieuw water zullen de mogelijkheden 
voor watervogels, libellen en amfibieën toenemen, zeker wanneer er gestreefd wordt 
naar een oeverbegroeiing. 

 
Gedurende de werkzaamheden dient verruiging van het terrein te worden 
voorkomen, omdat bepaalde diersoorten worden aangetrokken door een verruigd 
landschap en met hun voorkomen tot problemen kunnen leiden. Van de rugstreeppad 
met name is bekend dat deze soort zich over een aanzienlijke afstand kan 
verspreiden. Bij aanwezigheid van een zanddepot kan de soort zich hier voordoen. 

 
Bij de aanleg van de nieuwe singel kan wellicht de daslook opnieuw worden gepoot. 
Omdat het hier om een bolgewas gaat, is dit erg eenvoudig te realiseren. Bij 
opheffing van de kavelsloot zou enige grond met zaden van blauw walstro elders aan 
de rand van de akker kunnen worden gedeponeerd, zodat deze Rode Lijst soort een 
nieuwe groeiplaats kan vinden. 
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Met betrekking tot de gebieden van De Munt II, fase 1 en Ecopark waar door GS 
goedkeuring is onthouden is in het kader van de voorbereiding van een 
herzieningsplan voor deze gebieden bij de grove toets geconstateerd, dat de in en/of 
rond het plangebied voorkomende 16 soorten watervogels behoren tot het tweede 
beschermingsregime. Dat wil zeggen dat vrijstelling verkregen kan worden op 
voorwaarde dat a): sprake is van een bij wet genoemd belang zoals onder andere de 
uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling, 
b): de gunstige staat van instandhouding van de soort gegarandeerd blijft, en c): de 
activiteiten worden uitgevoerd op basis van een door de minister van LNV 
goedgekeurde gedragscode. Deze geeft richtlijnen aan om schade aan de soort te 
voorkomen of te minimaliseren, zoals bijvoorbeeld het aanpassen van de planning 
van werkzaamheden (buiten het broedseizoen van vogels), markeren en afschermen 
van holen. Aan deze voorwaarden zal voldaan moeten worden bij de uitvoering van 
de werkzaamheden in het plangebied. Verder blijkt uit onderzoek van de RAVON dat 
er geen rugstreeppadden voorkomen in het plangebied. 

 

Conclusie 
Het aspect ecologie leidt niet tot belemmeringen van de voorgenomen ontwikkeling. 

4.5  Bedrijven en milieuzonering  
Met de voorbereiding van dit bestemmingsplan dient te worden nagegaan welke 
bronnen in of nabij het plangebied een belemmering kunnen vormen ten opzichte van 
in of nabij het plangebied aanwezige gevoelige functies als wonen. 

 
In dat kader worden in de VNG- brochure "Bedrijven en milieuzonering" (2009) 
richtafstanden gegeven die ten opzichte van milieugevoelige functies moeten worden 
aangehouden. Door voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende 
activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen en scholen) 
worden hinder en gevaar voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich 
binnen aanvaardbare voorwaarden te vestigen. 

 
In de richtafstandenlijsten wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de 
ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de 
vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een 
milieucategorie. Onderstaand het verband tussen de afstand en de milieucategorie: 

 

milieucategorie grootste richtafstand 

1 10 meter 

2 30 meter 

3.1 50 meter 

3.2 100 meter 

4.1 200 meter 

 

De factoren, die hebben geleid tot de indeling in categorieën dienen als indicatief te 
worden beschouwd, met dien verstande dat de bepalende "grootste afstand" niet 
mag worden overschreden indien daardoor een bedrijfsactiviteit ontstaat die niet 
meer past binnen de indeling. De Staat is gebaseerd op het gemiddelde bedrijfstype. 
Daardoor kan de milieubelasting van de binnen dit type voorkomende bedrijven 
onderling nogal verschillen. Deze verschillen kunnen voortvloeien uit: 

� bedrijfsgrootte, productiecapaciteit opgesteld vermogen, aantal 
productiemedewerkers, terreinoppervlakte en dergelijke; 
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� verouderingsgraad, nieuwe ontwikkelingen; 

� productiewijze. 

 
In het voorliggende plan is een bedrijf tot en met categorie 3.1 toegestaan. Binnen 
een afstand van 50 meter zijn geen milieugevoelige bestemmingen aanwezig. Dit 
betekent dat de toegestane bedrijfsactiviteiten passen binnen de omgeving. Dit 
betekent ook, dat de bedrijfsactiviteiten in de omgeving geen belemmering 
ondervinden vanwege dit plan. 

 
Conclusie 
In het kader van bedrijven en milieuzonering zijn er geen belemmeringen. 

4.6  Geluid  
De Wet geluidhinder (Wgh) beoogt een samenhangend stelsel te bieden ter 
beperking en ter voorkoming van geluidhinder, met als doel de bescherming van 
mens en milieu. 

 
Hoofdstuk 5 van de Wgh geeft regels die in acht genomen moeten worden, indien 
binnen het plangebied inrichtingen gevestigd zijn, dan wel kunnen worden gevestigd, 
die onder andere door het productieproces als uitermate hinderlijk moeten worden 
beschouwd ofwel "grote lawaaimakers". Op grond van artikel 41 van de Wet 
geluidhinder worden bij algemene maatregel van bestuur categorieën van 
inrichtingen aangewezen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken. 
Hieraan is uitvoering gegeven in artikel 2.4 van het Inrichtingen- en 
vergunningenbesluit milieubeheer. 

 
Omdat in het plangebied dergelijke inrichtingen niet zijn gewenst, is in de planregels 
een bepaling opgenomen ter wering van deze bedrijven. 

 
Ingevolge het bepaalde in de Wet geluidhinder heeft in beginsel iedere weg een 
geluidszone. Een dergelijke zone geldt niet voor wegen die gelegen zijn binnen een 
als woonerf aangewezen gebied of wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 
km/uur geldt. 

 
Bij de voorbereiding van de vaststelling van een bestemmingsplan dat geheel of 
gedeeltelijk betrekking heeft op gronden binnen een dergelijke geluidszone, wordt 
akoestisch onderzoek ingesteld. Op grond van de Wet geluidhinder zijn alle wegen 
gezoneerd, met uitzondering van woonerven en wegen met een maximumsnelheid 
van 30 km/uur. Wanneer geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone wordt 
opgericht, dient akoestisch onderzoek plaats te vinden. Aangezien binnen het 
bestemmingsplangebied geen geluidsgevoelige bebouwing (zoals scholen en 
dergelijke) wordt opgericht, kan geluidsonderzoek achterwege blijven. 

 
Het bestemmingsplan biedt echter wel de mogelijkheid tot het realiseren van een 
interne ontsluitingsweg op een nieuwe locatie. Dit betreft een gezoneerde weg met 
een snelheidslimiet van 50 km/uur . Binnen de bebouwde kom bedraagt de 
zonebreedte die voor dit soort wegen gerekend vanuit de wegas in acht moet worden 
genomen 200 meter. Indien zich geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone 
bevindt, dient een akoestisch onderzoek plaats te vinden. Dit is niet het geval. De 
dichtstbij gelegen woning ligt op meer dan 500 meter afstand. 



 

  

 bestemmingsplan "Emmeloord, de Munt A - tweede partiële herziening" (vastgesteld)  
 31 

  

 
Het aantal vierkante meters te bebouwen oppervlak neemt naar aanleiding van het 
plan per saldo niet toe. De verkeerscijfers zullen dan ook niet veranderen. Bovendien 
zal de beoogde uitbreiding van het bedrijf gebruikt worden voor opslag. Omdat de 
verkeersintensiteit niet significant zal toenemen is er geen sprake van een toename 
vanwege wegverkeerslawaai. 

 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande zijn er geen belemmeringen vanuit het aspect geluid. 

4.7  Luchtkwaliteit  
Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in 
de Wet milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende 
bijlagen. Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan 
worden vastgesteld, indien: 

� aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, 
niet leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet Milieubeheer 
opgenomen grenswaarde, of 

� aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, 
leiden tot een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de 
desbetreffende stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van 
de desbetreffende stof, de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een 
samenhangende maatregel of een optredend effect, of 

� aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet 
in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof 
waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen, of 

� het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van 
het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (in werking getreden per 
01-08-2009). 

 

Ruimtelijk-economische besluiten die "niet in betekenende mate" bijdragen aan de 
concentraties in de buitenlucht van stoffen waarvoor bijlage 2 van de Wet 
milieubeheer een grenswaarde bevat, worden niet langer, zoals voorheen, individueel 
getoetst aan die grenswaarden. Als gevolg daarvan kunnen tal van kleinere projecten 
doorgang vinden, ook in situaties waar nog niet aan de grenswaarden wordt voldaan. 
De effecten van deze projecten op de luchtkwaliteit worden verdisconteerd in de 
trendmatige ontwikkeling van de luchtkwaliteit, zoals beschreven in het Nationaal 
Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit (NSL). 

 

Bij besluitvorming is het dus van belang om te bepalen of een initiatief "niet in 
betekenende mate" bijdraagt aan de luchtkwaliteit. In de algemene maatregel van 
bestuur “Niet in betekenende mate” (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM 
(Regeling NIBM) zijn uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het 
begrip NIBM. 

 

Het begrip "niet in betekenende mate" is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde 
voor NO2 en PM10. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen 
(inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende 
mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing 
aan de grenswaarden voor het aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden. 

 

Vooralsnog geldt dat: 

� voor woningbouwlocaties met minder dan 1.500 woningen (in geval van één 
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ontsluitingsweg) of 3.000 woningen (in geval van twee ontsluitingswegen met een 
gelijkmatige verkeersverdeling) geen beoordeling op luchtkwaliteit meer hoeft 
plaats te vinden; 

� voor infrastructuur dat bij minder dan 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten 
gecorrigeerd voor minder congestie) ook geen beoordeling op luchtkwaliteit meer 
hoeft plaats te vinden; 

� voor kantoorlocaties is dat bij minder dan 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 
ontsluitende weg, of 200.000 m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen. 

 

Dit bestemmingsplan maakt per saldo geen uitbreiding van het aantal m2 
bedrijfsbebouwing mogelijk. Het plan leidt niet tot extra verkeersbewegingen. Door de 
ontwikkeling die in het onderhavige bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt zal de 
luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" verslechteren. 

 

Conclusie 
Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling 
die met dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. 

4.8  Geur  
De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting, die 
een veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een 
woning). In de Wgv worden geurgevoelige objecten gedefinieerd als:"Gebouw, 
bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt 
voor menselijk wonen of menselijk verblijf en daarvoor permanent of een daarmee 
vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt". 

 
De wet bedoelt hiermee woningen, bedrijfswoningen of bedrijfsgebouwen waar 
langdurig mensen worden blootgesteld aan geuroverlast. Opslag, 
groenvoorzieningen of bijvoorbeeld parkeerplaatsen mogen wel in de geurcirkels zijn 
gelegen. 

 
Binnen een straal van 100 meter rond het bedrijventerrein zijn geen 
melkveehouderijen en paardenmaneges aanwezig. Binnen een straal van 1 kilometer 
zijn geen intensieve veehouderijen aanwezig. Binnen een straal van 2 kilometer zijn 
geen IPPC-bedrijven aanwezig. 

 

Conclusie 
Bij de voorgenomen ontwikkeling zijn er geen belemmeringen vanuit het aspect geur.  

4.9  Externe veiligheid  
Van de ramptypes die verband houden met externe veiligheid zijn met name 
ongevallen met brandbare/explosieve of giftige stoffen van belang. Deze ongevallen 
kunnen nader worden onderscheiden in ongevallen met betrekking: 

� inrichtingen; 

� vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

� vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor. 

 
Inrichtingen 
De risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door 
activiteiten met gevaarlijke stoffen in inrichtingen dienen tot een aanvaardbaar 
minimum te worden beperkt. Daartoe zijn in het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
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(hierna: Bevi) regels gesteld. Bij het toekennen van bepaalde bestemmingen dient 
onderzocht te worden: 

� of voldoende afstand in acht worden genomen tussen (beperkt) kwetsbare 
objecten enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds in verband met het 
plaatsgebonden risico; 

� of (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen in het invloedsgebied van 
risicovolle inrichtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico. 

 

Het plangebied is niet binnen de invloedssfeer gelegen van een risicovolle 
Bevi-inrichting. 

 

Buisleidingen  
In 2011 heeft Grontmij in opdracht van de gemeente Noordoostpolder een 
Kwantitatieve risicoanalyse met betrekking tot hogedruktransportleidingen voor de 
hele gemeente uitgevoerd. Dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 2. Nabij het 
plangebied is een buisleiding gelegen waardoor gas worden getransporteerd, het 
gaat om een aardgasleiding met kenmerk N-501-25-KR-024 t/m 027. Op de volgende 
afbeelding is een uitsnede van de risicokaart opgenomen waarop de ligging van de 
aardgasleiding te zien is. Deze heeft een diameter van 8,63 inch en een werkdruk 
van 40 bar. Deze brengt volgens de Risicokaart Prof op dit moment geen 
plaatsgebonden risicoknelpunt met zich mee. In ieder geval moet nu nog op basis 
van de circulaire "Zonering langs hogedruk-aardgastransportleidingen" rekening 
worden gehouden met een Belemmerende Strook (BS) (=bebouwingsvrije afstand) 
van 5 meter. Deze zone ligt buiten het plangebied en daarom is er geen 
dubbelbestemming "gasleiding" opgenomen. 

 
Daarnaast heeft de gemeente de Grontmij verzocht om een groepsrisicoberekening 
te maken van deze aardgastransportleiding. Voor de GR-berekeningen is uitgegaan 
van het zogenaamde worst-casescenario: van de leiding is het groepsrisico berekend 
voor de situatie waarin volgens het bestemmingsplan de maximale mogelijkheden 
worden benut en zodoende het hoogste groepsrisico oplevert. Uit de berekeningen 
van Grontmij blijkt dat de zogenaamde FN-curve ruim verwijderd blijft van de 
oriënterende waarde. Zie ook Bijlage 2. 

 
Afbeelding: Uitsnede risicokaart 
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Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoo r 
In en in de directe nabijheid van het plangebied vindt geen transport van gevaarlijke 
stoffen over weg, water of spoor plaats. 

 

Conclusie 
Het aspect externe veiligheid hoeft niet nader onderzocht te worden en vormt geen 
belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

4.10  Kabels en leidingen  
In of nabij het plangebied bevinden zich geen bovengrondse en/of ondergrondse 
leidingen die ruimtelijk relevant zijn op bestemmingsplanniveau. 

 

Conclusie 
Het aspect kabels en leidingen leidt niet tot een belemmering van de voorgenomen 
ontwikkeling.  
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4.11  Verkeer en parkeren  
Het projectgebied is goed bereikbaar via de Marknesserweg. De Marknesserweg is 
een doorgaande weg tussen Marknesse en Emmeloord. De ontsluiting is geregeld via 
de Lire/Kuinderweg. Met de gemeente zullen afspraken gemaakt moeten worden 
over de locaties van in- en uitritten. Met de voorgenomen ontwikkeling wordt geen 
significante verkeerstoename verwacht. Er zijn geen (extra) verkeersmaatregelen 
noodzakelijk. 

 

De parkeernormen voor de beoogde ontwikkeling zijn in principe gebaseerd op de 
gemeentelijke nota parkeernormen. Het betreft een bedrijfsgebouw, waarbinnen 
verschillende werkzaamheden worden uitgevoerd. Hiervoor is een norm gesteld, die 
betrekking heeft op een gemiddelde werksituatie. Uitgaande van een gebouw van   
1.750 m2 en een parkeernorm van 1.1 parkeerplaats per 100 m2 betekent dit dat       
20 parkeerplaatsen moeten worden aangelegd. 

Voor het toekomstige gebouw van Agrico zullen er bij een maximale bezetting 7 
personeelsleden aanwezig zijn. Daarnaast kan er van worden uitgegaan dat er per 
dag niet meer dan 7 bezoekers zijn te verwachten. Hiervan uitgaande kan worden 
volstaan met het aanleggen van 14 (formele) parkeerplaatsen. Hierbij aangetekend 
dat deze parkeerplaatsen allemaal op eigen terrein worden gerealiseerd. 

Deze onderbouwing is gebaseerd op de feitelijke bedrijfsvoering.  

In de praktijk zal op de locatie met een oppervlakte van circa 5.000 m2, maximaal 
1.750 m2 worden bebouwd. Er blijft derhalve een aanzienlijk deel van het perceel 
beschikbaar voor het laden/lossen van producten.  

 

Conclusie 
Het aspect verkeer en vervoer leidt niet tot een belemmering van de voorgenomen 
ontwikkeling. 
 

4.12  Besluit milieueffectrapportage  
Er zijn twee mogelijke wegen die tot een m.e.r.-(beoordelings)plicht kunnen leiden: 

1. een indirecte m.e.r.-plicht vanuit de noodzaak om een passende beoordeling uit 
te voeren vanwege de Natuurbeschermingswet. 

2. een directe m.e.r.-(beoordelings)plicht vanuit de C- en D-lijst uit de bijlagen bij het 
Besluit m.e.r. 

 
Ad 1: Indirecte m.e.r-plicht 

Voor het bestemmingsplan is het van belang in eerste instantie vast te stellen, of voor 
de ontwikkeling een passende beoordeling moet worden opgesteld in het kader van 
de Wet Natuurbescherming. De Natura 2000-gebieden liggen op enige afstand van 
het plangebied. Effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 
2000-gebieden in de omgeving zal de beoogde ontwikkeling daarom niet hebben. 
Daarnaast genereert de nieuwe bestemming kantoor geen extra verkeersbewegingen 
ten opzichte van de huidige bestemming en zijn er geen gevolgen ten aanzien van de 
uitstoot van stikstof te verwachten. 

 

Omdat op voorhand significant negatieve effecten uitgesloten kunnen worden, is een 
plan-m.e.r. vanuit een indirecte m.e.r.-plicht niet aan de orde. 
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Ad 2: Directe m.e.r.-beoordelingsplicht 

Ingevolge het Besluit milieueffectrapportage (verder: Besluit m.e.r.) wordt getoetst of 
het bestemmingsplan voorziet in, of een kader vormt voor, activiteiten die (mogelijk) 
belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Hiervoor zijn in de 
bijlage bij het Besluit m.e.r. lijsten opgenomen waarin activiteiten zijn aangewezen die 
belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu (lijst C) of ten aanzien 
waarvan het bevoegd gezag moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen 
voor het milieu kunnen hebben (lijst D). In de lijsten zijn (indicatieve) drempelwaarden 
opgenomen. 

 
Voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein geldt op grond van de 
D-lijst uit de bijlagen bij het Besluit m.e.r. een m.e.r.-beoordelingsplicht (D 11.3) als 
het gaat om een terrein groter dan 75 ha (drempelwaarde). Aangezien deze 
drempelwaarde niet worden overschreden geeft het Besluit milieueffectrapportage 
aanleiding om een vormvrije m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Bij de vormvrije 
m.e.r.-beoordeling wordt nagegaan of er sprake kan zijn van belangrijke nadelige 
milieueffecten. Op grond van artikel 2 lid 5 van het Besluit milieueffectrapportage 
moet het voornemen worden getoetst aan de criteria van Bijlage III van de Europese 
m.e.r. richtlijn. 

 
De kenmerken van het voornemen en de potentiële effecten 

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een bedrijventerrein en bijbehorende 
infrastructuur mogelijk. Dit betreft een bestemmingswijziging van een bestaand 
bedrijventerrein, waarbij per saldo het aantal m2's bebouwing niet significant 
toeneemt. Zoals in dit hoofdstuk in voorgaande paragrafen is aangegeven gaat dit 
niet gepaard met een grote toename aan verkeersintensiteiten en een toename van 
de milieubelasting als gevolg van de toekomstige activiteiten ten opzichte van de 
referentiesituatie. Ten aanzien van de invloed op Natura 2000-gebieden zijn ook 
geen belemmeringen te verwachten. 

 
De plaats van de uitbreiding (ligging ten opzichte van gevoelige gebieden) 

Het plangebied is onderdeel van een bedrijventerrein. Binnen 12 kilometer van het 
plangebied zijn Natura 2000-gebieden aanwezig. Vanwege de aard van het plan en 
de afstand tot Natura 2000 natuur en het gegeven, dat de uitbreiding niet tot meer 
vervoersbewegingen leidt worden geen effecten verwacht op Natura 2000-gebieden. 

 

Conclusie  
Dit bestemmingsplan maakt geen activiteiten mogelijk die grote nadelige gevolgen 
hebben voor het milieu. Het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) en het 
doorlopen van de bijbehorende m.e.r.-procedure is dan ook niet verplicht. Er is 
daarom geen MER opgesteld. 
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving  

5.1  Algemeen  
In dit hoofdstuk wordt aangegeven op welke wijze de voorkomende functies in het 
bestemmingsplan worden geregeld. De planopzet is in overeenstemming met de 
RO-standaarden. 

 

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet 
ruimtelijke ordening, het Besluit ruimtelijke ordening en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. Het voldoet aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
2012. 

 

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de 
gronden in het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en 
bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen 
vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden. 

 

De regels geven inhoud aan de op de verbeelding gegeven bestemmingen. Ze geven 
aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet mogen worden gebruikt en wat en 
hoe er gebouwd mag worden. Het aantal regels is beperkt mogelijk gehouden.  

 

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

1. Inleidende regels. 

2. Bestemmingsregels. 

3. Algemene regels. 

4. Overgangs- en slotregels. 

 

In hoofdstuk 1 worden de in de regels gehanteerde begrippen nader verklaard, zodat 
interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt 
aangegeven op welke wijze bepaalde afmetingen moeten worden gemeten. 

 

In hoofdstuk 2 zijn specifieke regels opgenomen voor de op de verbeelding gegeven 
bestemmingen. De artikelen bestaan uit een bestemmingsomschrijving en 
bouwregels, en zo nodig uit afwijkingsregels, specifieke gebruiksregels of 
vergunningsregels voor aanleggen. De bestemmingsomschrijving is bepalend voor 
het gebruik van de grond. 

 

De hoofdstukken 3 en 4 bevatten regels die van toepassing zijn op meerdere 
bestemmingen. 

 

Anti-dubbeltelbepaling 
Dit is een standaardbepaling conform het Besluit ruimtelijke ordening. De bepaling is 
opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat reeds bij de 
berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken wederom bij 
een dergelijke berekening, doch nu ten behoeve van een ander bouwperceel wordt 
betrokken. 
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Algemene bouwregels  
Hierin is geregeld dat bestaande maten, afstanden en afmetingen gehandhaafd 
mogen blijven, ook al is in de bestemmingsregels iets anders toegestaan. Hiermee 
wordt voorkomen dan afwijkingen direct onder het overgangsrecht vallen. 

 

Algemene gebruiksregels 
Op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is het verboden om 
gronden of bouwwerken te gebruiken in strijd met een bestemmingsplan. In de 
algemene gebruiksregels is bepaald wat in elk geval moet worden verstaan onder 
met het bestemmingsplan strijdig gebruik. Deze bepaling mag niet a contrario worden 
uitgelegd. 

 

Algemene afwijkingsregels 
In dit artikel is een aantal regels opgenomen, om het mogelijk te maken dat van het 
plan op ondergeschikte punten wordt afgeweken. Dit evenwel met het voorbehoud 
dat de belangen van derden in redelijkheid niet mogen worden aangetast. Ook kleine 
afwijkingen (maximaal 10%) van de in de regels opgenomen, dan wel op de kaart 
aangegeven maten, kunnen volgens dit artikel mogelijk worden gemaakt. Omdat een 
en ander zich niet beperkt tot één bestemming maar bij diverse bestemmingen 
gewenst of noodzakelijk kan blijken, zijn deze regelen in beginsel op alle 
bestemmingen van toepassing. Het toestaan van afwijkingen mag geen automatisme 
zijn. Burgemeester en wethouders zullen het verlenen van een vergunning zorgvuldig 
moeten afwegen en motiveren conform het bepaalde in de Algemene wet 
bestuursrecht. 

 

Overige regels: Werking wettelijke regelingen   
Hierin is bepaald dat, indien naar wettelijke regelingen wordt verwezen, deze gelden 
zoals deze luiden op het moment van vaststelling van dit plan.  

 

Overgangsregels 
Bebouwing die niet voldoet aan de bepalingen van dit bestemmingsplan is onder het 
overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding van de bebouwing wordt mogelijk 
gemaakt. Indien de onder het overgangsrecht gebrachte bebouwing door een 
calamiteit verloren gaat is volledige herbouw toegestaan. 

Het gebruik van gronden en opstallen dat in strijd is met dit bestemmingsplan op het 
tijdstip van inwerkingtreding, mag in beginsel worden voortgezet. Wijziging van dit 
strijdige gebruik is verboden, indien de afwijking van het plan wordt vergroot. 

5.2  Toelichting op de bestemming  
In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheden van de bestemming die in dit plan is opgenomen. 

 

Kantoor 
Voor de locatie is de bestemming 'Kantoor' opgenomen. De 
bestemmingsomschrijving voorziet in maatwerk. Zo is er binnen de bestemming een 
specifieke aanduiding toegevoegd die een proefstation voor aardappelen mogelijk 
maakt. Bij de formulering van de bestemming en de bouwregels (afstanden, hoogtes 
en dergelijke) is aangesloten bij het bestemmingsplan 'De Munt A'.  
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid  
 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een 
bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
economische en de maatschappelijke uitvoerbaarheid. 

6.1  Economische uitvoerbaarheid  
Ten behoeve van de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan is het van belang te 
weten of het bestemmingsplan economisch uitvoerbaar is. De economische 
uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door een financieel haalbaar plan en 
anderzijds door de wijze van kostenverhaal van de gemeente (grondexploitatie). 

 

Financiële haalbaarheid 
De kosten voor de ontwikkeling komen voor rekening van de initiatiefnemer. 
Aangenomen wordt dat deze over de financiële middelen beschikt om het plan uit te 
kunnen voeren. Het gaat namelijk om de ontwikkelingswens van een grote werkgever 
met een sterk regionale binding. Hiermee wordt het plan financieel haalbaar geacht. 

 

Grondexploitatie 
Door middel van de grondexploitatieregeling beschikken gemeenten over 
mogelijkheden voor het verhalen van kosten, bijvoorbeeld voor het bouw- en woonrijp 
maken en kosten voor de ruimtelijke procedure. Wanneer sprake is van bepaalde 
bouwplannen, moet de gemeente hiervoor in beginsel een exploitatieplan vaststellen. 
Van deze verplichting kan worden afgezien als het kostenverhaal anderszins 
verzekerd is. Voor vaststelling van het planologisch besluit moet duidelijk zijn hoe de 
kosten worden verhaald. 

 

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt een overeenkomst gesloten. In de 
overeenkomst worden afspraken gemaakt over onder andere planschade. Met deze 
overeenkomst is het kostenverhaal anderszins verzekerd. Het stellen van nadere 
eisen en regels is daarnaast niet noodzakelijk. De gemeenteraad besluit bij de 
vaststelling van dit bestemmingsplan dat de vaststelling van een exploitatieplan niet 
nodig is. 

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid  
Het bestemmingsplan doorloopt de in de Wet ruimtelijke ordening vastgelegde 
bestemmingsplanprocedure. 

 
Wettelijk vooroverleg 
In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerp van dit 
bestemmingsplan voorgelegd aan de overlegpartners. Er zijn reacties ontvangen van 
de provincie Flevoland, het Waterschap Zuiderzeeland en Tennet. Allen hebben 
aangegeven akkoord te zijn met het plan. De reacties van de overlegpartners zijn 
opgenomen in bijlage 5 van deze toelichting. 

 



 

  

 bestemmingsplan "Emmeloord, de Munt A - tweede partiële herziening" (vastgesteld)  
 40 

  

Zienswijzen 
Het ontwerpbestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A - tweede partiële herziening' 
zal gedurende een periode van zes weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze 
periode is er voor een ieder de gelegenheid om zienswijzen tegen het 
bestemmingsplan kenbaar te maken (artikel 3.8 Wro).  

 

Vaststelling 
Na de ter inzagelegging heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan vastgesteld.  

 

 

 

oktober 2017 
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Bijlagen bij toelichting  
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Bijlage 1  Watertoets  
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datum 30-3-2017
dossiercode    20170330-37-14954

Geachte heer/mevrouw Ruben Beens,

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven
antwoorden op de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch
gegenereerd op basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de
voor uw plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland
die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog
geen aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk
vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet
indienen bij Waterschap Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of
een afspraak te maken.

Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274911
watertoets@zuiderzeeland.nl

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de
ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang
zijn de waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De
watertoets is een belangrijk procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke
ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het
wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de
normale procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de
waterhuishouding. De procedure geen waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte
gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De
normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit
geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het
overleg.

De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie
waterthema's 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt,
dat het vertrekpunt vormt bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de
randvoorwaarden en kan eveneens herleiden waarop deze gebaseerd zijn.



2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf

2.1. Thema veiligheid 

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze
bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en
duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten
compartimenteringsdijk, scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken.
Buitendijkse regionale keringen beschermen buitendijkse gebieden tegen hoog water.

Het plangebied ligt niet buitendijks.

Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er
geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

Streefbeeld
 Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de
vastgestelde normen.

Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling
kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de
normering voor wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak in landelijk gebied toegevoegd. 

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto
oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 6,0% van 

* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan
betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied
verschillen.

Bij de aanleg van oppervlakkige berging in de vorm van infiltratiebermen of wadi's is de bergingsnorm niet toepasbaar. Met
behulp van een maatwerkberekening moet worden aangetoond dat bij maatgevende gebeurtenissen de alternatieve berging
voldoende compensatie biedt. De huidige afvoersituatie mag niet verslechteren. U kunt contact opnemen met het waterschap
om de aanpak te bespreken.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem



Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het
realiseren van het (maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap
Zuiderzeeland streeft er naar dat de feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het
waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties.

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem

Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe
ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de
internetsite  www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is hierover informatie te vinden.

In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere
kunstwerken en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en
beheersbaar is.

Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw stedelijk water is het nodig dat het
waterschap betrokken wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve ontwerp van het watersysteem. Dit
definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.

[/ALS_kunstwerken=ja]

Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en of deze vast, beweegbaar of afsluitbaar
moeten zijn. Ter plaatse van kruisingen van infrastructuur met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van
bruggen in plaats van duikers. In het geval van kruisingen met grootschalige infrastructuur en/of bebouwing kan een
overkluizing worden overwogen; de overkluizingen in (hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing) een lengte
van maximaal 50 meter. Als onderhoud van de duiker vanuit de beide zijkanten niet voldoende mogelijk is, dienen in de duiker 1
of meerdere inspectieputten te worden aangebracht.

Bij maatgevende afvoer (13 mm/dag en kwel) richting gemaal of bergingslocatie hebben de duikers een maximale opstuwing
van 2 cm. en bij streefpeil 1/3 deel lucht in het dwarsprofiel. De bodem van de duiker ligt minimaal 10 cm. boven de
waterbodem. Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.

De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag en kwel) voor duikers en
onbeschoeide watergangen bedraagt:

● 0,60 - 0,80 m/s voor kleigrond
● 0,30 - 0,60 m/s voor zavel en veen
● 0,20 - 0,50 m/s voor grof zand
● 0,15 - 0,30 m/s voor fijn zand.

Het is belangrijk dat al dan niet particuliere voorzieningen zoals wadi's, vijvers en waterpartijen die specifiek bedoeld zijn voor
de berging van regenwater daadwerkelijk aangelegd en goed onderhouden worden zodat de functie aanwezig is en behouden
blijft. Gemeenten zullen hier vanuit hun zorgplicht voor de verwerking van regenwater op toe moeten zien.

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levenduur te hebben als de beschoeiing
zelf.

2.2.3 Anticiperen op watertekort

Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu
toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem
droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op
anticiperen.

Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.

Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.



Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige
toepassingen.

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit

Streefbeeld 
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden voor de aquatische flora en fauna in het
beheergebied.

Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van wateren, door
ruimtelijk ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor verslechtering van
ecologische omstandigheden en/of van waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het waterschap. Bij
compensatie van delen van KRW-waterlichamen moeten binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen worden die qua
abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke kenmerken van het te compenseren KRW-water. Voor
niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten hetzelfde watersysteem uitgevoerd worden.

 

Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch gebeurt, worden bomen ten behoeve
van de waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit maakt voldoende licht inval mogelijk.

[ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en
ondiepe waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte tot 4 meter. Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide
typen is een goede verhouding tussen ondiepe en dieper delen noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch
functioneren.

Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn
verdiepingen van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de
voorkeur worden gegeven aan een geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden
ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).

Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 -
2,5 m diep. 15 tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het
areaal is dus ondieper dan 1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een
vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3 meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.

In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep
(afhankelijk van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw
water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]

 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

Streefbeeld
 Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.

In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'.

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke
vorm dan ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op
oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning
nodig.

Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) zijn
vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen worden
verboden door het waterschap.[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]



2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld
 Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het
waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in
of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt.

Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.

 

___________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
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dossiercode    20170330-37-14954

Samenvatting ingevulde gegevens watertoets

De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van Waterschap Zuiderzeeland. Voor algemene
informatie over de watertoets van Zuiderzeeland kunt u ook terecht op onze website www.zuiderzeeland.nl. Mocht u specifieke
vragen hebben naar aanleiding van deze toets dan kunt u ons bereiken via telefoonnummer 0320-274911. U kunt ook een
email sturen naar watertoets@zuiderzeeland.nl.

Uit deze toets volgt de normale procedure.

Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.
______________________________________________________________________________________________

Algemene gegevens

Gegevens aanvrager
Aanvrager: Ruben Beens
Organisatie: Witpaard
Email: ruben.beens@witpaard.nl
Adres: Dorpsweg 103
8271 BL, IJsselmuiden
Telefoon:

Gegevens project
Naam van het project: Partiële herziening bestemmingsplan Kuinderweg
Planomschrijving: Partiële herziening bestemmingsplan Kuinderweg - Bestemmingswijziging van kantoor naar een bestemming
die ook de opslag in een loods en een laboratorium toestaat.
Adres: Kuinderweg
8305 Emmeloord
Kadastrale gegevens: NOP00AW107G0000

Gegevens gemeente:
Gemeente Noordoostpolder
Contactpersoon: Klaas Haije
Telefoon: +31 (0)6 13 34 28 49
Email contactpersoon: khdejong@noordoostpolder.nl
_______________________________________________________________________________________________

Overzicht toetsing plangebied en beantwoording vragen

Kaartlagen

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? ja

Compensatie-opgave toename verharding?

6,0%

Indien in het gegeven antwoord sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van
verharding dan betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per



peilgebied verschillen.

Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Noordoostpolder

Vragen

Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

Is er sprake van uitbreiding van de lozing in landelijk gebied (>9 ve.) of in het stedelijk gebied (>30 ve.)? nee

Betreft het een nieuw verhard oppervlak in het landelijk gebied groter dan 2500 m2 of in het stedelijk gebied groter dan 750 m2?
ja

Worden in het plan maatregelen getroffen waardoor het waterpeil verandert met 10 cm of meer? nee

Is er sprake van [grond]wateroverlast? nee

Is er sprake van afstromend regenwater van een oppervlak van 50 of meer parkeerplaatsen en/of weg met meer dan 1000
voertuigbewegingen per dag? {afstromend regenwater van vervuild oppervlak}

Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure

Ligt het plangebied binnen tien meter van een bestaande watergang?nee

Wordt er water gedempt? nee

Neemt het verhard oppervlak in stedelijk gebied toe?
ja, met 5000 m2

Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?
nee, met m2

Wordt er water [bijvoorbeeld regenwater] geloosd op het oppervlaktewater? ja

Worden er meer dan 50 parkeerplaatsen aangelegd? nee

Is voor de planontwikkeling een bodemsanering noodzakelijk? nee

Is voor de uitvoering grondwerk nodig? ja

Is voor de bouwwerkzaamheden een bronbemaling noodzakelijk? nee

Gaat u binnen het plangebied permanent grondwater onttrekken? nee

Er is geen sprake van een opbarstrisico.

Wordt nieuw water aangelegd (bijvoorbeeld ter compensatie van verharding)? nee

Bent u van plan flauwe oevers aan te leggen? nee

Overweegt u infiltratiebermen of wadi's aan te leggen? ja

Worden kunstwerken aangebracht zoals bijvoorbeeld duikers of bruggen?



nee

Wordt er in het plangebied mogelijk gebruik gemaakt van bodemenergie, ook wel warmte koude opslag (WKO) genoemd? nee

Welk soort ruimtelijk plan doorloopt in dit geval de watertoets? Wijzigingsplan
________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegeneerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met
de door u ingevulde gegevens en u heeft verklaard alles naar waarheid te hebben ingevuld.
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding en situatie 

Gemeente Noordoostpolder dient op aangeven van N.V. Nederlandse Gasunie (kenmerk TOL-

TO11.0623 d.d 6 april 2011) te controleren of sprake is van knelpunten van het plaatsgebonden 

risico rondom de hogedruktransportleidingen (HTL) die zijn gelegen binnen haar gemeente-

grens. Daarnaast dient te worden onderzocht of sprake is van eventuele conflictsituaties voor 

het berekende groepsrisico. Hiervoor dienen berekeningen te worden uitgevoerd met het re-

kenprogramma CAROLA. 

 

 
Figuur 1-1 Overzicht plangebied 

 

 
1.2 Externe veiligheid 

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) van kracht geworden. 

Hierin speelt het plaatsgebonden risico (PR) een belangrijke rol, in die zin dat (beperkt) kwets-

bare objecten in beginsel niet worden toegelaten binnen PR 10
-6
 contour. Naast het plaatsge-

bonden risico speelt het groepsrisico ook een grote rol, omdat het bevoegd gezag een verant-

woordingsplicht heeft met betrekking tot het groepsrisico. 
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2 Wettelijk kader 

In Nederland ligt ongeveer 15.000 km buisleiding voor hogedruktransport van gevaarlijke stof-

fen. Het gaat vooral om aardgas en brandbare vloeistoffen. Tot 2005 lag de verantwoordelijk-

heid voor buisleidingen bij verschillende ministeries. VROM had in twee circulaires veiligheids-

afstanden vastgelegd die aangehouden moeten worden tussen een buisleiding en bijvoorbeeld 

woningen, scholen en ziekenhuizen.  

 

Voor hogedrukaardgastransportleidingen was dit de Circulaire ‘Zonering langs hoge druk aard-

gastransportleidingen’ van 1984, Ministerie van VROM en voor K1-, K2- en K3-

vloeistofleidingen was dit de Circulaire ‘Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering 

langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- K3-categorie’ van 1991, 

Ministerie van VROM. 

 

K1-vloeistoffen zijn licht ontvlambaar (bijvoorbeeld benzine en spiritus), K2-vloeistoffen zijn ont-

vlambaar (bijvoorbeeld petroleum, terpetine en thinner). Onder K3-vloeistoffen vallen gas- en 

dieselolie. 

 

In 2004 deed de commissie-Enthoven onderzoek naar de situatie rondom buisleidingen. De 

commissie concludeerde dat er sprake was van ‘achterstallig onderhoud’ op dit dossier. Niet 

alleen de veiligheidsafstanden, maar ook het beheer en toezicht en de registratie van de ligging 

van buisleidingen moesten volgens de commissie worden verbeterd. De commissie pleitte er 

daarnaast voor het dossier onder te brengen bij één ministerie. Sinds maart 2005 is het ministe-

rie van VROM, thans het ministerie van Infrastructuur & Milieu, verantwoordelijk voor het hele 

beleid ten aanzien van buisleidingen voor gevaarlijke stoffen. 

 
2.1 Actuele ontwikkelingen 

• In november 2010 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu vier voorlichtingsbijeen-

komsten over buisleidingen voor gevaarlijke stoffen georganiseerd voor provincies en ge-

meenten. 

• Het RIVM beheert en ontwikkelt de methoden en de rekenpakketten om de externe veilig-

heidsrisico’s van buisleidingen in kaart te brengen. Voor hogedrukaardgastransportleidingen 

is inmiddels het rekenpakket CAROLA ontwikkeld. Het RIVM ontwikkelt momenteel metho-

den (en een rekenpakket) voor leidingen niet zijnde aardgasleidingen en K1-, K2- en K3-

vloeistofleidingen.  

• Op 24 juli 2010 is de AMvB – Besluit externe veiligheid buisleidingen – bekendgemaakt (Stb. 

2010, 686. De datum van inwerkingtreding van de AMvB – Besluit externe veiligheid buislei-

dingen – is 1 januari 2011. 

 
2.2 Besluit externe veiligheid buisleidingen 

In het Bevb speelt plaatsgebonden risico een belangrijke rol, in die zin dat (beperkt) kwetsbare 

objecten in beginsel niet worden toegelaten binnen het PR 10
-6
 contour. Naast het plaatsge-

bonden risico speelt het groepsrisico ook een grote rol. 

 
2.2.1 Definitie plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon 

die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval met 

een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door middel van 

contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 
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2.2.2 Definitie groepsrisico 

Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer lei-

ding dat een groep van ten minste tien personen komt te overlijden als gevolg van een ongeval 

met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt weergege-

ven in een f/N-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as het aantal 

doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (f) van ten minste N 

doden. 

 
2.2.3 Toetsingscriteria 

Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals die 

worden vastgelegd in het Besluit externe veiligheid buisleidingen. 

 

Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten mo-

gen bevinden binnen de plaatsgebonden risicocontour van 10
-6
 per jaar (grenswaarde). Voor 

(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het PR-contour-10
-6
-per-jaar-criterium als 

richtwaarde. 

 

Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op F·N
2
 

< 10
-2 
per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer dodelijke slacht-

offers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd gezag verplicht wordt 

gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent aspecten als hulpverlening 

en zelfredzaamheid. 
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3 Uitgangspunten 

De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 

1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn uitge-

voerd op 04-08-2011. 

 

Door de grootte van het plangebied is het onderzoek opgedeeld naar 6 deelprojecten. 

 

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het weerstati-

on Leeuwarden. 

 

In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de navolgen-

de secties. 

 
3.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 3-1. 

 

 
Figuur 3-1: Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekening 
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3.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de transportleidingen meegenomen in de 

risicostudie. De leidingen zijn gevisualiseerd in bijlage 1. 

 

Tabel 3-1: Meegenomen aardgastransportleidingen in de risicostudie 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren gegevens 

N.V. Nederlandse Gasunie N-500-48 323.90 44.00 15-06-2011 

N.V. Nederlandse Gasunie N-500-50 219.10 40.00 15-06-2011 

N.V. Nederlandse Gasunie N-500-51 219.10 40.00 15-06-2011 

N.V. Nederlandse Gasunie N-500-52 114.30 40.00 15-06-2011 

N.V. Nederlandse Gasunie N-500-53 114.30 40.00 15-06-2011 

N.V. Nederlandse Gasunie N-500-57 114.30 40.00 15-06-2011 

N.V. Nederlandse Gasunie N-500-58 168.30 40.00 15-06-2011 

N.V. Nederlandse Gasunie N-500-63 219.10 44.00 15-06-2011 

N.V. Nederlandse Gasunie N-500-64 406.40 40.00 15-06-2011 

N.V. Nederlandse Gasunie N-501-25 219.10 40.00 15-06-2011 

N.V. Nederlandse Gasunie A-683 406.40 66.20 15-06-2011 

 
3.2.1 Geen risicomitigerende maatregelen 

Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risicomitigerende maatregelen 

verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 

 
3.3 Berekende scenario 

Voor de berekeningen is de huidige situatie aangevuld met toekomstige ontwikkelingen die zijn 

aangeleverd door de gemeente Noordoostpolder en zijn opgenomen in de risicokaart van Ne-

derland. 

 
3.4 Populatie 

Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de aardgas-

transportleidingen wordt geïnventariseerd. 

 

Tabel 3-2: Populatietype en punten  

Populatietype Punten 

Wonen 
 

Werken 
 

 

Tabel 3-3: Populatiebestanden  

Pad Type Aantal Percentage personen 

Bedrijv_Marknesse.txt Werken 28 100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100 

Bedrijv_munt_oost.txt Werken 216 100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100 

Bedrijv_munt_west.txt Werken 173 100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100 

Nieuwbouw_136.txt Wonen 326 50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100 

Woningen_5.txt Wonen 12 50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100 

Kinderen.txt Werken 20 100/ 16/ 33/ 69/ 100/ 100 

Nieuwbouw.txt Wonen 160 50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100 

Onderwijs.txt Werken 1306 100/ 19/ 29/ 58/ 100/ 100 

Werken_buit30.txt Werken 1307 100/ 0/ 30/ 1/ 100/ 100 

Werken_buit70.txt Werken 1205 100/ 0/ 70/ 1/ 100/ 100 

Werken_buit100.txt Werken 42 100/ 0/ 100/ 1/ 100/ 100 

Werken_kantoor.txt Werken 2875 100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100 

Werken_overig.txt Werken 540 100/ 0/ 7/ 1/ 100/ 100 

Werken_plglct.txt Werken 1265 85/ 15/ 7/ 1/ 100/ 100 

Werken_plgzt.txt Werken 20 65/ 35/ 7/ 1/ 100/ 100 

Wonen.txt Wonen 4935 50/ 100/ 7/ 1/ 100/ 100 
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4 Rekenresultaten 

4.1 Rekenresultaten plaatsgebonden risico 

In hoofdstuk 4 is voor de onderstaande leiding het plaatsgebonden risico bepaald voor de hui-

dige en de toekomstige situatie. Voor de leiding wordt het plaatsgebonden risico weergegeven 

als iso-risicocontouren op een achtergrondkaart. 

 
4.1.1 Plaatsgebonden risico leiding N-500-48 

 

 
Figuur 4-1: Plaatsgebonden risico van de N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.1.2 Plaatsgebonden risico leiding N-500-50 

 

 
Figuur 4-2: Plaatsgebonden risico van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 

 
Figuur 4-3: Plaatsgebonden risico van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.1.3  Plaatsgebonden risico leiding N-500-51 

 

 
Figuur 4-4: Plaatsgebonden risico van de N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 
4.1.4 Plaatsgebonden risico leiding N-500-52 

 

 
Figuur 4-5: Plaatsgebonden risico van de N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 



Rekenresultaten 

GM-0036636, revisie D1.1

Pagina 12 van 42

 

4.1.5 Plaatsgebonden risico leiding N-500-53 

 

 
Figuur 4-6: Plaatsgebonden risico van de N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 
4.1.6 Plaatsgebonden risico leiding N-500-57 

 

 
Figuur 4-7: Plaatsgebonden risico van de N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.1.7 Plaatsgebonden risico leiding N-500-58 

 

 
Figuur 4-8: Plaatsgebonden risico van de N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 
4.1.8 Plaatsgebonden risico leiding N-500-63 

 

 
Figuur 4-9: Plaatsgebonden risico van de N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4.1.9 Plaatsgebonden risico leiding N-500-64 

 

 
Figuur 4-10: Plaatsgebonden risico van de N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 
4.1.10 Plaatsgebonden risico leiding N-501-25 

 

 
Figuur 4-11: Plaatsgebonden risico van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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Figuur 4-12: Plaatsgebonden risico van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

 
4.1.11 Plaatsgebonden risico leiding A-683 

 

 
Figuur 4-13: Plaatsgebonden risico van de A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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Hieronder worden de kleuren  van de contouren weergegeven. Enkel bij de N-500-50 is de 10
-6
 

contour waar te nemen. Echter binnen deze contour zijn geen kwetsbare objecten aanwezig. 

 

Tabel 4-1: Uitleg contouren 

1E-6 
 

1E-7 
 

1E-8 
 

 

 
4.2 Rekenresultaten groepsrisico 

Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico ge-

screend alvorens voor specifieke segmenten f/N-curves te visualiseren. Voor de leiding wordt 

per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico weergege-

ven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één kilometer segment te kiezen die 

gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze kilometer leiding is een f/N-curve berekend 

en voor deze f/N-curve de overschrijdingsfactor. 

 

De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de f/N-curve en de oriëntatiewaarde. Daarmee 

is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde wordt gena-

derd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de f/N-curve onder 

de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de f/N-curve de oriëntatiewaarde raken. Bij  

een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde overschreden. 
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4.2.1 Leiding N-500-48 

 

 
Figuur 4-14: Groepsrisico screening van de huidige N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 68 slachtof-

fers en een frequentie van 3.62
E
-010. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 1.672
E
-004 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 4510.00 en stationing 5510.00. 

De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.15. 

 

 
Figuur 4-15: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding  – alleen plan van de f/N-

curve voor N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen. 

 

 
Figuur 4-16: f/N-curve van de N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen sta-

tioning 4510 en stationing 5510 



Rekenresultaten 

GM-0036636, revisie D1.1

Pagina 18 van 42

 

4.2.2 Leiding N-500-50 

 

 
Figuur 4-17: Groepsrisico screening van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 21 slachtof-

fers en een frequentie van 8.60
E
-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 3.795
E
-003 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 24740.00 en stationing 

25740.00. De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.18. 

 

 
Figuur 4-18: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding  – alleen plan van de f/N-

curve van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen. 

 

 
Figuur 4-19: f/N-curve van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen sta-

tioning 24740 en stationing 25740 
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Figuur 4-20: Groepsrisico screening van de huidige situatie voor N-500-50 van N.V. Nederlandse 

Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 slachtof-

fers en een frequentie van 5.94
E
-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 5.945
E
-004 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 13490.00 en stationing 

14490.00. De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.21. 

 

 
Figuur 4-21: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/N-

curve van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen. 

 

 
Figuur 4-22: f/N-curve van de N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen sta-

tioning 13490 en stationing 14490 
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4.2.3 Leiding N-500-51 

 

 
Figuur 4-23: Groepsrisico screening van de N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 12 slachtof-

fers en een frequentie van 1.66
E
-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.395
E
-004 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 190.00 en stationing 1190.00. 

De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.24. 

 

 
Figuur 4-24: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding  – alleen plan van de f/N-

curve voor N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen. 

 

 
Figuur 4-25: f/N-curve van de N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen sta-

tioning 190 en stationing 1190 
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4.2.4 Leiding N-500-52 

 

 
Figuur 4-26: Groepsrisico screening van de N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers 

en een frequentie van 0.00
E
+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000
E
+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 190.00. 

De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.27. 

 

 
Figuur 4-27: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/N-

curve voor N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen. 

 

 
Figuur 4-28: f/N-curve van de N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen  

stationing 0 en stationing 190 
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4.2.5 Leiding N-500-53 

 

 
Figuur 4-29: Groepsrisico screening van de N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 124 slachtof-

fers en een frequentie van 1.79
E
-010. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.749
E
-004 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. De 

betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.30. 

 

 
Figuur 4-30: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding  – alleen plan van de  

f/N-curve voor N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen. 

 

 
Figuur 4-31: f/N-curve van de N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 

tussen stationing 0 en stationing 1000 
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4.2.6 Leiding N500-57 

 

 
Figuur 4-32: Groepsrisico screening van de N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers 

en een frequentie van 0.00
E
+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000
E
+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. 

De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.33. 

 

 
Figuur 4-33: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding  – alleen plan van de f/N-

curve voor N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen. 

 

 
Figuur 4-34: f/N-curve van de N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen sta-

tioning 0 en stationing 1000 
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4.2.7 Leiding N500-58 

 

 
Figuur 4-35: Groepsrisico screening van de N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 124 slachtof-

fers en een frequentie van 2.08
E
-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.032 en correspondeert met die 

kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. Voor 

deze kilometer leiding is de F/N-curve  opgenomen in het volgende hoofdstuk. De betreffende 

kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.36. 

 

 
Figuur 4-36: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding  – alleen plan van de f/N-

curve voor N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen. 

 

 
Figuur 4-37: f/N-curve van de N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen  

stationing 000 en stationing 1000 
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4.2.8 Leiding N-500-63 

 
Figuur 4-38: Groepsrisico screening van de N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 slachtoffers 

en een frequentie van 0.00
E
+000. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000
E
+000 en correspondeert 

met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 50.00. De 

betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.39. 

 

 
Figuur 4-39: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/N-

curve voor N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen. 

 

 
Figuur 4-40: f/N-curve van de N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen  

stationing 0 en stationing 50 
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4.2.9 Leiding N-500-64 

 
Figuur 4-41: Groepsrisico screening van de N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 26 slachtof-

fers en een frequentie van 1.14
E
-010. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 7.710
E
-006 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 960.00 en stationing 1960.00. 

De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.42. 

 

 
Figuur 4-42: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding  – alleen plan van de f/N-

curve voor N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen. 

 

 
Figuur 4-43: f/N-curve van de N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer  

tussen stationing 960 en stationing 1960 
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4.2.10 Leiding N-501-25 

 

 
Figuur 4-44: Groepsrisico screening van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 slachtof-

fers en een frequentie van 3.20
E
-007. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 3.197
E
-003 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0 en stationing 1000.00. De be-

treffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.45.  

 

 
Figuur 4-45: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding – alleen plan van de f/N-

curve van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve  opgenomen. 

 

 
Figuur 4-46: f/N-curve van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen sta-

tioning 0 en stationing 1000 

 

 



Rekenresultaten 

GM-0036636, revisie D1.1

Pagina 28 van 42

 

 

 
Figuur 4-47: Groepsrisico screening van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 56 slachtof-

fers en een frequentie van 1.40
E
-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 4.390
E
-003 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 12850.00 en stationing 

13850.00. De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.48. 

 

 
Figuur 4-48: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding  – alleen plan van de f/N-

curve voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen. 

 
Figuur 4-49: f/N-curve van de N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen sta-

tioning 12850 en stationing 13850 
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4.2.11 Leiding A683 

 
Figuur 4-50: Groepsrisico screening van de A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 24 slachtof-

fers en een frequentie van 3.75
E
-008. 

 

De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.158
E
-003 en correspondeert met 

die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 16610.00 en stationing 

17610.00. De betreffende kilometer leiding (groen) is gevisualiseerd in figuur 4.51. 

 

 
Figuur 4-51: Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding  – alleen plan van de f/N-

curve voor A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 

Voor de bovengenoemde kilometer leiding is hieronder de f/N-curve opgenomen. 

 

 
Figuur 4-52: f/N-curve van A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer tussen stationing 

16610 en stationing 17610
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Hieronder een schematisch overzicht van het groepsrisico per buisleiding. 

 

Tabel 4-1 Schematische weergave groepsrisico per buisleiding 

Buisleiding Aantal slachtoffers Kans 
Maximale over-

schrijdingsfactor 
Stationing 

N-500-48 68 3.62
E
-010 0.0001672 4510 – 5510 

N-500-50 21 8.60
E
-008 0.003795 24740 – 25740 

N-500-50 10 5.94
E
-008 0.0005945 13490 – 14490 

N-500-51 12 1.66
E
-008 0.0002395 190 – 1190  

N-500-52 0 0 0 000 – 190 

N-500-53 124 1.79
E
-010 0.0002749 000 – 1000 

N-500-57 0 0 0 000 – 1000 

N-500-58 124 2.08
E
-008 0.032 000 – 1000 

N-500-63 0 0 0 000 – 50 

N-500-64 26 1.14
E
-010 0.000007710 960 – 1960  

N-501-25 10 3.20
E
-007 0.003197 000 – 1000 

N-501-25 56 1.40
E
-008 0.004390 12850 – 13850 

A-683 24 3.75
E
-008 0.002158 16610 – 17610  

 

De marginale uitwerking van de verantwoordingsplicht wordt verder uitgewerkt in hoofdstuk 5 

‘Basisverantwoording’.
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5 Basisverantwoording 

5.1 Leiding N-500-48 

 
5.1.1 Invloedsgebied 

In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buislei-

ding N-500-48 is gelegen.  

 

 
Figuur 5-1 Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-48 met  

maximale overschrijdingsfactor 

 

 
5.1.2 Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied 

Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 2.385.661 m
2
, ofwel circa 239 hectare. 

 

In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergege-

ven, gespecificeerd per categorie. 

 

Tabel 5-1 Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied 

Categorie Aantal aanwezigen dag 

[personen] 

Aantal aanwezigen nacht 

[personen] 

Dichtheid dag 

 [personen/ha] 

Dichtheid nacht  

[personen/ha] 

Onderwijs 0 0 0 0 

Werken 147,7 0,5 0,619 0,002 

Wonen 18,7 37,4 0,078 0,157 

Totaal 166,4 37,9 0,697 0,159 
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5.1.3 Groepsrisico in plangebied  

In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale 

buisleiding gelijk aan 0,0001672. 

 

Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per  

kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.  

 

Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van  

artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is. 

 
5.2 Leiding N-500-50 

 
5.2.1 Invloedsgebied 

In onderstaand figuur is de populatie binnen het invloedsgebied van de kilometer buisleiding  

N-500-50 weergegeven. Deze buisleiding is vanwege de lengte opgesplitst in twee delen. In 

deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de het leidingdeel waar de maximale 

overschrijdingsfactor optreedt.  

 

 
Figuur 5-2 Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-50 met  

maximale overschrijdingsfactor 

 

 
5.2.2 Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied 

Het oppervlak van het invloedsgebied van de gehele buisleiding is circa 3.339.189 m
2
, ofwel 

circa 334 hectare. 

 

In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergege-

ven, gespecificeerd per categorie. 

 

Tabel 5-2 Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied 

Categorie Aantal aanwezigen dag 

[personen] 

Aantal aanwezigen nacht 

[personen] 

Dichtheid dag 

 [personen/ha] 

Dichtheid nacht  

[personen/ha] 

Onderwijs 0 0 0 0 

Werken 1145,9 87,8 3,432 0,263 

Wonen 153,2 306,4 0,459 0,917 

Totaal 1299,1 394,2 3,891 1,180 
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5.2.3 Groepsrisico in plangebied 

In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale 

buisleiding gelijk aan 0,003795. 

 

Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per  

kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.  

 

Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van  

artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is. 

 
5.3 Leiding N-500-51 

 
5.3.1 Invloedsgebied 

In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buislei-

ding N-500-51 is gelegen.  

 

 
Figuur 5- 3 Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-51 met  

maximale overschrijdingsfactor 

 

 
5.3.2 Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied 

Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 254.488 m
2
, ofwel circa 25 hectare. 

 

In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergege-

ven, gespecificeerd per categorie. 

 

Tabel 5-3 Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied 

Categorie Aantal aanwezigen dag 

[personen] 

Aantal aanwezigen nacht 

[personen] 

Dichtheid dag 

 [personen/ha] 

Dichtheid nacht  

[personen/ha] 

Onderwijs 0 0 0 0 

Werken 56,9 0,2 2,234 0,006 

Wonen 29,5 59,1 1,161 2,322 

Totaal 86,4 59,3 3,395 2,328 

 

 
5.3.3 Groepsrisico in plangebied  

In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale 

buisleiding gelijk aan 0,0002395. 
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Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per  

kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.  

 

Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van  

artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is. 

 
5.4 Leiding N-500-52 

 
5.4.1 Invloedsgebied 

In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buislei-

ding N-500-52 is gelegen.  

 

 
Figuur 5-4 Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-52 met  

maximale overschrijdingsfactor 

 

 
5.4.2 Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied 

Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 25.011 m
2
, ofwel circa 2,5 hectare. 

 

In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergege-

ven, gespecificeerd per categorie. 

 

Tabel 5-4 Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied 

Categorie Aantal aanwezigen dag 

[personen] 

Aantal aanwezigen nacht 

[personen] 

Dichtheid dag 

 [personen/ha] 

Dichtheid nacht  

[personen/ha] 

Onderwijs 0 0 0 0 

Werken 5,0 0,0 1,999 0,000 

Wonen 1,1 2,3 0,450 0,900 

Totaal 6,1 2,3 2,449 0,900 

 

 
5.4.3 Groepsrisico in plangebied  

In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale 

buisleiding gelijk aan 0. 

 

Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per  

kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.  
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Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van  

artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is. 

 
5.5 Leiding N-500-53 

 
5.5.1 Invloedsgebied 

In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buislei-

ding N-500-53 is gelegen.  

 

 
Figuur 5-5 Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-53 met  

maximale overschrijdingsfactor 

 

 
5.5.2 Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied 

Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 699.970 m
2
, ofwel circa 70 hectare. 

 

In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergege-

ven, gespecificeerd per categorie. 

 

Tabel 5-5 Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied 

Categorie Aantal aanwezigen dag 

[personen] 

Aantal aanwezigen nacht 

[personen] 

Dichtheid dag 

 [personen/ha] 

Dichtheid nacht  

[personen/ha] 

Onderwijs 0 0 0 0 

Werken 196,2 1,8 2,802 0,026 

Wonen 20,9 41,8 0,298 0,597 

Totaal 217,0 43,6 3,101 0,622 

 

 
5.5.3 Groepsrisico in plangebied 

In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale 

buisleiding gelijk aan 0,0002749. 

 

Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per ki-

lometer van de totale buisleiding neemt niet toe.  

 

Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van artikel 12 

van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is. 
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5.6 Leiding N-500-57 

 
5.6.1 Invloedsgebied 

In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buislei-

ding N-500-57 is gelegen.  

 

 
Figuur 5-6 Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-57 met  

maximale overschrijdingsfactor 

 

 
5.6.2 Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied 

Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 618.750 m
2
, ofwel circa 62 hectare. 

 

In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergege-

ven, gespecificeerd per categorie. 

 

Tabel 5-6 Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied 

Categorie Aantal aanwezigen dag 

[personen] 

Aantal aanwezigen nacht 

[personen] 

Dichtheid dag 

 [personen/ha] 

Dichtheid nacht  

[personen/ha] 

Onderwijs 0 0 0 0 

Werken 68,0 3,0 1,099 0,048 

Wonen 52,2 104,4 0,844 1,687 

Totaal 120,2 107,4 1,943 1,736 

 

 
5.6.3 Groepsrisico in plangebied 

In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale 

buisleiding gelijk aan 0. 

 

Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per  

kilometer van de totale buisleiding neemt niet toe.  

 

Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van  

artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is. 
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5.7 Leiding N-500-58 

 
5.7.1 Invloedsgebied 

In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buislei-

ding N-500-58 is gelegen.  

 

 
Figuur 5-7 Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-58 met  

maximale overschrijdingsfactor 

 

 
5.7.2 Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied 

Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 1.058.758 m
2
, ofwel circa 106 hectare. 

 

In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergege-

ven, gespecificeerd per categorie. 

 

Tabel 5-7 Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied 

Categorie Aantal aanwezigen dag 

[personen] 

Aantal aanwezigen nacht 

[personen] 

Dichtheid dag 

 [personen/ha] 

Dichtheid nacht  

[personen/ha] 

Onderwijs 0 0 0 0 

Werken 485,2 0,8 4,583 0,007 

Wonen 10,5 21,0 0,099 0,198 

Totaal 495,7 21,8 4,682 0,205 

 

 
5.7.3 Groepsrisico in plangebied 

In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale 

buisleiding gelijk aan 0,032. 

 

Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per ki-

lometer van de totale buisleiding neemt niet toe.  

 

Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van artikel 12 

van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is. 

 



Basisverantwoording 

GM-0036636, revisie D1.1

Pagina 38 van 42

 

5.8 Leiding N-500-63 

 
5.8.1 Invloedsgebied 

In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buislei-

ding N-500-63 is gelegen.  

 

 
Figuur 5-8 Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-63 met  

maximale overschrijdingsfactor 

 

 
5.8.2 Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied 

Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 36.332 m
2
, ofwel circa 3,6 hectare. 

 

In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergege-

ven, gespecificeerd per categorie. 

 

Tabel 5-8 Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied 

Categorie Aantal aanwezigen dag 

[personen] 

Aantal aanwezigen nacht 

[personen] 

Dichtheid dag 

 [personen/ha] 

Dichtheid nacht  

[personen/ha] 

Onderwijs 0 0 0 0 

Werken 0 0 0 0 

Wonen 0 0 0 0 

Totaal 0 0 0 0 

 

 
5.8.3 Groepsrisico in plangebied 

In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale 

buisleiding gelijk aan 0. 

 

Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per ki-

lometer van de totale buisleiding neemt niet toe.  

 

Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van artikel 12 

van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is. 

 



Basisverantwoording 

GM-0036636, revisie D1.1

Pagina 39 van 42

 

5.9 Leiding N-500-64 

 
5.9.1 Invloedsgebied 

In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buislei-

ding N-500-64 is gelegen.  

 

 
Figuur 5-9 Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-500-64 met  

maximale overschrijdingsfactor 

 

 
5.9.2 Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied 

Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 754.089 m
2
, ofwel circa 75 hectare. 

 

In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergege-

ven, gespecificeerd per categorie. 

 

Tabel 5-9 Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied 

Categorie Aantal aanwezigen dag 

[personen] 

Aantal aanwezigen nacht 

[personen] 

Dichtheid dag 

 [personen/ha] 

Dichtheid nacht  

[personen/ha] 

Onderwijs 0 0 0 0 

Werken 415,7 0,3 5,513 0,004 

Wonen 7,3 14,6 0,097 0,194 

Totaal 423,0 14,9 5,610 0,198 

 

 
5.9.3 Groepsrisico in plangebied 

In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale 

buisleiding gelijk aan 0,000007710. 

  

Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per ki-

lometer van de totale buisleiding neemt niet toe.  

 

Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van artikel 12 

van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is. 
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5.10 Leiding N-501-25 

 
5.10.1 Invloedsgebied 

In onderstaand figuur is de populatie binnen het invloedsgebied van de kilometer buisleiding  

N-501-25 weergegeven. Deze buisleiding is vanwege de lengte opgesplitst in twee delen. In 

deze paragraaf worden de resultaten weergegeven van de het leidingdeel waar de maximale 

overschrijdingsfactor optreedt.  

 

 
Figuur 5-10 Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding N-501-25 met  

maximale overschrijdingsfactor 

 

 
5.10.2 Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied 

Het oppervlak van het invloedsgebied van de gehele buisleiding is circa 3.627.181 m
2
, ofwel 

circa 363 hectare. 

In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergege-

ven, gespecificeerd per categorie. 

 

Tabel 5-10 Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied gehele buisleiding 

Categorie Aantal aanwezigen dag 

[personen] 

Aantal aanwezigen nacht 

[personen] 

Dichtheid dag 

 [personen/ha] 

Dichtheid nacht  

[personen/ha] 

Onderwijs 0 0 0 0 

Werken 996,1 3,4 2,746 0,009 

Wonen 271,2 542,3 0,748 1,495 

Totaal 1267,3 545,7 3,494 1,505 

 

 
5.10.3 Groepsrisico in plangebied 

In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale 

buisleiding gelijk aan 0,004390. 

 

Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per ki-

lometer van de totale buisleiding neemt niet toe.  

 

Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van  

artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is. 
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5.11 Leiding A-683 

 
5.11.1 Invloedsgebied 

In onderstaand figuur is te zien dat het plan binnen het invloedsgebied van de kilometer buislei-

ding A-683 is gelegen.  

 

 
Figuur 5-11 Populatie binnen Invloedsgebied kilometer buisleiding A-683 met  

maximale overschrijdingsfactor 

 

 
5.11.2 Aanwezige dichtheid binnen invloedsgebied 

Het oppervlak van het invloedsgebied is circa 5.359.555 m
2
, ofwel circa 536 hectare. 

 

In onderstaand tabel zijn de aanwezigen en de dichtheid binnen het invloedsgebied weergege-

ven, gespecificeerd per categorie. 

 

Tabel 5-11 Aantal aanwezigen en dichtheid binnen invloedsgebied 

Categorie Aantal aanwezigen dag 

[personen] 

Aantal aanwezigen nacht 

[personen] 

Dichtheid dag 

 [personen/ha] 

Dichtheid nacht  

[personen/ha] 

Onderwijs 0 0 0 0 

Werken 33,0 1,1 0,061 0,002 

Wonen 13,1 26,1 0,024 0,049 

Totaal 46,1 27,2 0,085 0,051 

 

 
5.11.3 Groepsrisico in plangebied 

In de huidige situatie is de maximale overschrijdingsfactor van het groepsrisico van de totale 

buisleiding gelijk aan 0,002158. 

 

Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaarde. Het hoogste groepsrisico per ki-

lometer van de totale buisleiding neemt niet toe.  

 

Dit betekent dat een verdere uitwerking van de verantwoordingsplicht op basis van artikel 12 

van het Besluit externe veiligheid buisleidingen niet van toepassing is. 
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6 Conclusies en aanbeveling 

6.1 Conclusie plaatsgebonden risico 

Het plaatsgebonden risico is bepaald door middel van berekeningen. Uit de berekeningen blijkt 

dat het plaatsgebonden risico bij alle buisleidingen voldoet aan de grenswaarde en de richt-

waarde (beide 1 x 10
-6
/jaar). Bij geen van de buisleidingen zijn knelpunten aanwezig in de auto-

nome situatie.  

 
6.2 Conclusie groepsrisico 

Het groepsrisico is per buisleiding berekend en is als volgt: 

 

Tabel 6-1 Schematische weergave groepsrisico per buisleiding 

Buisleiding Aantal slachtoffers Kans 
Maximale over-

schrijdingsfactor 
Stationing 

N-501-25 10 3.20
E
-007 0.003197 000 – 1000 

N-501-25 56 1.40
E
-008 0.004390 12850 – 13850 

N-500-50 21 8.60
E
-008 0.003795 24740 – 25740 

N-500-50 10 5.94
E
-008 0.0005945 13490 – 14490 

N-500-48 68 3.62
E
-010 0.0001672 4510 – 5510 

N-500-51 12 1.66
E
-008 0.0002395 190 – 1190  

N-500-52 0 0 0 000 – 190 

N-500-57 0 0 0 000 – 1000 

N-500-63 0 0 0 000 – 50 

N-500-53 124 1.79
E
-010 0.0002749 000 – 1000 

N-500-58 124 2.08
E
-008 0.032 000 – 1000 

N-500-64 26 1.14
E
-010 0.000007710 960 – 1960  

A-683 24 3.75
E
-008 0.002158 16610 – 17610  

 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat geen van de buisleidingen binnen 10% van de oriëntatie-

waarde van 1 (0,1) komt. Dat betekent dat in de autonome situatie geen knelpunten aanwezig 

zijn. 

 
6.3 Verantwoordingsplicht 

Op grond van artikel 12 van het Besluit externe veiligheid buisleidingen is de verantwoordings-

plicht van toepassing, daar (beperkt) kwetsbare objecten binnen het invloedsgebied van de 

buisleiding gevestigd gaan worden. Het groepsrisico blijft onder de 0,1 maal de oriëntatiewaar-

de en de toename van het groepsrisico bedraagt minder dan 10%.  

 

In hoofdstuk 5 zijn de verplichte elementen van de marginale verantwoordingsplicht uitgewerkt. 

 

Als gevolg van de buisleidingen binnen de gemeente Noordoostpolder treedt in de autonome 

situatie nergens een knelpunt op voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 
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1 Inleiding 
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen 
voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk 
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. 
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, 
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse 
hogedruk aardgastransportleidingen. 
 
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon 
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval 
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door 
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 
 
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer 
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een 
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt 
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as 
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van 
tenminste N doden. 
 
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals 
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. 
 
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten 
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor 
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als 
richtwaarde. 
 
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op 
F·N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer 
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd 
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent 
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de 
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd. 
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2 Invoergegevens 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn 
uitgevoerd op 16-08-2011.    
 
Dit project is opgeslagen onder de naam  C:\Data\_Projecten\P310537 
Noordoostpolder\NOP_Deel1\NOP_deel1.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 04-08-2011. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 
weerstation Leeuwarden. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 
navolgende secties. 
 
2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 
 
2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 
meegenomen in de risicostudie. 
 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 
gegevens 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

N-501-25 219.10 40.00 15-06-2011 
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Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens 
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd. 
 
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 
 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende 
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
 
  
 
2.3 Populatie 

Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de 
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in 
figuur 2.3 
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 
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Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 
 
Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 
Personen 

  
 
 
Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage 
Personen 

Bedrijv_Marknesse.txt Werken 28   

BEdrijv_munt_oost.txt Werken 216   

BEdrijv_munt_west.txt Werken 173   

Nieuwbouw_136.txt Wonen 326   

Woningen_5.txt Wonen 12   

Kinderen.txt Werken 20 100/ 16/ 33/ 69/ 
100/ 100 

Nieuwbouw.txt Wonen 160   

Onderwijs.txt Werken 1306 100/ 19/ 29/ 58/ 
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100/ 100 

Werken_buit30.txt Werken 1307   

Werken_buit70.txt Werken 1205   

Werken_buit100.txt Werken 42   

Werken_kantoor.txt Werken 2875   

Werken_overig.txt Werken 540   

Werken_plglct.txt Werken 1265 85/ 15/ 7/ 1/ 100/ 
100 

Werken_plgzt.txt Werken 20 65/ 35/ 7/ 1/ 100/ 
100 

Wonen.txt Wonen 4935   
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3 Plaatsgebonden risico 
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart. 
 
Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 
 
  
 

1E-4  

1E-5  

1E-6  

1E-7  
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4 Groepsrisico screening 
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één 
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze 
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de 
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 
overschreden.  

 
Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 
slachtoffers en een frequentie van 3.20E-007. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 3.197E-003 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 
1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1. 
 
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt 
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van 
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 
 
Figuur 5.1 FN curve voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 
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1 Inleiding 
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen 
voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk 
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. 
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, 
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse 
hogedruk aardgastransportleidingen. 
 
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon 
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval 
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door 
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 
 
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer 
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een 
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt 
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as 
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van 
tenminste N doden. 
 
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals 
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. 
 
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten 
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor 
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als 
richtwaarde. 
 
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op 
F·N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer 
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd 
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent 
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de 
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd. 
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2 Invoergegevens 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn 
uitgevoerd op 16-08-2011.    
 
Dit project is opgeslagen onder de naam  C:\Data\_Projecten\P310537 
Noordoostpolder\NOP_deel2\NOP_deel2.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 08-08-2011. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 
weerstation Leeuwarden. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 
navolgende secties. 
 
2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 
 
2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 
meegenomen in de risicostudie. 
 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 
gegevens 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

N-501-25 219.10 40.00 15-06-2011 
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Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens 
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd. 
 
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 
 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende 
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
 
  
 
2.3 Populatie 

Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de 
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in 
figuur 2.3 
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 
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Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 
 
Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 
Personen 

  
 
 
Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage 
Personen 

Bedrijv_Marknesse.txt Werken 28   

BEdrijv_munt_oost.txt Werken 216   

BEdrijv_munt_west.txt Werken 173   

Kinderen.txt Werken 20 100/ 16/ 33/ 69/ 
100/ 100 

Nieuwbouw.txt Wonen 160   

Nieuwbouw_136.txt Wonen 326   

Onderwijs.txt Werken 1306 100/ 19/ 29/ 58/ 
100/ 100 
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Werken_buit30.txt Werken 1307 100/ 0/ 30/ 1/ 
100/ 100 

Werken_buit70.txt Werken 1205 100/ 0/ 70/ 1/ 
100/ 100 

Werken_buit100.txt Werken 42 100/ 0/ 100/ 1/ 
100/ 100 

Werken_kantoor.txt Werken 2875   

Werken_overig.txt Werken 540   

Werken_plglct.txt Werken 1265 85/ 15/ 7/ 1/ 100/ 
100 

Werken_plgzt.txt Werken 20 65/ 35/ 7/ 1/ 100/ 
100 

Wonen.txt Wonen 4935   

Woningen_5.txt Wonen 12   
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3 Plaatsgebonden risico 
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart. 
 
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4 Groepsrisico screening 
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één 
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze 
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de 
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 
overschreden.  
 

4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 56 
slachtoffers en een frequentie van 1.40E-008. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 4.390E-003 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 12850.00 en stationing 
13850.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.1 
Figuur 4.1 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt 
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van 
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 
 
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor N-501-25 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 
kilometer tussen stationing 12850.00 en stationing 13850.00 
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Kwantitatieve Risicoanalyse 
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1 Inleiding 
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen 
voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk 
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. 
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, 
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse 
hogedruk aardgastransportleidingen. 
 
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon 
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval 
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door 
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 
 
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer 
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een 
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt 
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as 
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van 
tenminste N doden. 
 
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals 
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. 
 
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten 
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor 
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als 
richtwaarde. 
 
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op 
F·N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer 
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd 
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent 
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de 
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd. 
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2 Invoergegevens 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn 
uitgevoerd op 05-08-2011.    
 
Dit project is opgeslagen onder de naam  C:\Data\_Projecten\P310537 
Noordoostpolder\999999 - Noordoostpolder\NOP_deel3\NOP_deel3.crp en is laatstelijk 
bijgewerkt op 04-08-2011. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 
weerstation Leeuwarden. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 
navolgende secties. 
 
2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 
 
2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 
meegenomen in de risicostudie. 
 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 
gegevens 

N.V. 
Nederlandse 

N-500-50 219.10 40.00 15-06-2011 
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Gasunie 

  
 
Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens 
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd. 
 
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 
 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende 
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
 
  
 
2.3 Populatie 

Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de 
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in 
figuur 2.3 
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 
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Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 
 
Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 
Personen 

  
 
 
Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage 
Personen 

Bedrijv_Marknesse.txt Werken 28   

BEdrijv_munt_oost.txt Werken 216   

BEdrijv_munt_west.txt Werken 173   

Kinderen.txt Werken 20 100/ 16/ 33/ 69/ 
100/ 100 

Nieuwbouw.txt Wonen 160   

Nieuwbouw_136.txt Wonen 326   

Onderwijs.txt Werken 1306 100/ 19/ 29/ 58/ 
100/ 100 
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Werken_buit30.txt Werken 1307 100/ 0/ 30/ 1/ 
100/ 100 

Werken_buit70.txt Werken 1205 100/ 0/ 70/ 1/ 
100/ 100 

Werken_buit100.txt Werken 42 100/ 0/ 100/ 1/ 
100/ 100 

Werken_kantoor.txt Werken 2875   

Werken_overig.txt Werken 540   

Werken_plglct.txt Werken 1265 85/ 15/ 7/ 1/ 100/ 
100 

Werken_plgzt.txt Werken 20 65/ 35/ 7/ 1/ 100/ 
100 

Wonen.txt Wonen 4935   

Woningen_5.txt Wonen 12   
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3 Plaatsgebonden risico 
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart. 
 
Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4 Groepsrisico screening 
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één 
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze 
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de 
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 
overschreden.  
 

 
 
4.1 Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 21 
slachtoffers en een frequentie van 8.60E-008. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 3.795E-003 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 24740.00 en stationing 
25740.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2. 
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt 
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van 
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 
 
5.1 Figuur 5.1 FN curve voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de 
kilometer tussen stationing 24740.00 en stationing 25740.00 
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6 Conclusies 
Conclusies 
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1 Inleiding 
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen 
voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk 
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. 
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, 
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse 
hogedruk aardgastransportleidingen. 
 
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon 
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval 
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door 
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 
 
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer 
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een 
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt 
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as 
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van 
tenminste N doden. 
 
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals 
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. 
 
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten 
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor 
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als 
richtwaarde. 
 
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op 
F·N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer 
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd 
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent 
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de 
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd. 
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2 Invoergegevens 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn 
uitgevoerd op 05-08-2011.    
 
Dit project is opgeslagen onder de naam  C:\Data\_Projecten\P310537 
Noordoostpolder\999999 - Noordoostpolder\NOP_deel4\NOP_deel4.crp en is laatstelijk 
bijgewerkt op 03-08-2011. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 
weerstation Leeuwarden. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 
navolgende secties. 
 
2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 
 
2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 
meegenomen in de risicostudie. 
 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 
gegevens 

N.V. 
Nederlandse 

N-500-48 323.90 44.00 15-06-2011 
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Gasunie 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

N-500-50 219.10 40.00 15-06-2011 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

N-500-51 219.10 40.00 15-06-2011 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

N-500-52 114.30 40.00 15-06-2011 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

N-500-57 114.30 40.00 15-06-2011 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

N-500-63 219.10 44.00 15-06-2011 

  
 
Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens 
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd. 
 
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 
 
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 
 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  
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Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende 
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
 
  
 
2.3 Populatie 

Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de 
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in 
figuur 2.3 
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 
 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 
Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage Personen 

Nieuwbouw_136.txt Wonen 326   

Bedrijv_Marknesse.txt Werken 28   

\BEdrijv_munt_oost.txt Werken 216   

BEdrijv_munt_west.txt Werken 173   

Kinderen.txt Werken 20 100/ 16/ 33/ 69/ 100/ 100 
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Nieuwbouw.txt Wonen 160   

Onderwijs.txt Werken 1306 100/ 19/ 29/ 58/ 100/ 100 

Werken_buit30.txt Werken 1307 100/ 0/ 30/ 1/ 100/ 100 

Werken_buit70.txt Werken 1205 100/ 0/ 70/ 1/ 100/ 100 

Werken_buit100.txt Werken 42 100/ 0/ 100/ 1/ 100/ 100 

Werken_kantoor.txt Werken 2875   

Werken_overig.txt Werken 540   

Werken_plglct.txt Werken 1265 85/ 15/ 7/ 1/ 100/ 100 

Werken_plgzt.txt Werken 20 65/ 35/ 7/ 1/ 100/ 100 

Wonen.txt Wonen 4935   

Woningen_5.txt Wonen 12   
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3 Plaatsgebonden risico 
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart. 
 
Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 
Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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Figuur 3.4 Plaatsgebonden risico voor N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 
Figuur 3.5 Plaatsgebonden risico voor N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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Figuur 3.6 Plaatsgebonden risico voor N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4 Groepsrisico screening 
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één 
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze 
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de 
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 
overschreden.  

 
Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 68 
slachtoffers en een frequentie van 3.62E-010. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 1.672E-004 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 4510.00 en stationing 
5510.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2. 
 
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 10 
slachtoffers en een frequentie van 5.94E-008. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 5.945E-004 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 13490.00 en stationing 
14490.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4. 
 
Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 
 
Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 12 
slachtoffers en een frequentie van 1.66E-008. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.395E-004 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 190.00 en stationing 
1190.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6 
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Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 
 
Figuur 4.7 Groepsrisico screening voor N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 
190.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.8 
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Figuur 4.8 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 
 
Figuur 4.9 Groepsrisico screening voor N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 
1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.10. 
 
Figuur 4.10 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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Figuur 4.11 Groepsrisico screening voor N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 0 
slachtoffers en een frequentie van 0.00E+000. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.000E+000 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 
50.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.12 
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Figuur 4.12 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt 
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van 
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 
 
Figuur 5.1 FN curve voor N-500-48 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 4510.00 en stationing 5510.00 

 
 
Figuur 5.2 FN curve voor N-500-50 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 13490.00 en stationing 14490.00 
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Figuur 5.3 FN curve voor N-500-51 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 190.00 en stationing 1190.00 

 
 
Figuur 5.4 FN curve voor N-500-52 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 0.00 en stationing 190.00 

 
 
Figuur 5.5 FN curve voor N-500-57 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 
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Figuur 5.6 FN curve voor N-500-63 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 0.00 en stationing 50.00 
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6 Conclusies 
Conclusies 



Pagina 24 van 23
   

7 Referenties 
[1] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu. Brief 390/06 CEV Lah/pbz-1191. 6 november 2006. 
 
[2] Risicomethodiek aardgastransportleidingen. Ministerie van VROM. Brief 2006.334302. 

7 december 2006. 
 
[3] Laheij GMH, Vliet AAC van, Kooi ES. Achtergronden bij de vervanging van 

zoneringafstanden hogedruk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse 
Gasunie. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. RIVM-rapport 
620121001/2008. 2008.  

 
[4] M. Gielisse, M.T. Dröge, G.R. Kuik. Risicoanalyse aardgastransportleidingen. N.V. 

Nederlandse Gasunie. DEI 2008.R.0939. 2008. 
 



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 6    
 

QRA deelgebied 5 Leiding N_500_53 N_500_58 
N_500_64 



 

Kwantitatieve Risicoanalyse 
QRA Carola Noordoostpolder Deelgebied 

5 
 

Door: 
ing. F. Oldewarris 

 
 

 



Pagina 2 van 18
   

Samenvatting 
Samenvatting 
 



Pagina 3 van 18
   

Inhoud 

Samenvatting........................................................................................................... 2 

1 Inleiding ............................................................................................................... 4 

2 Invoergegevens ..................................................................................................... 5 
2.1 Interessegebied .............................................................................................. 5 
2.2 Relevante leidingen ......................................................................................... 5 
2.3 Populatie........................................................................................................ 6 

3 Plaatsgebonden risico ............................................................................................. 9 
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie ....... 9 
3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie ......10 
3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie ......10 

4 Groepsrisico screening ...........................................................................................12 
Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie...........12 
Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie...........13 
Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie...........13 

5 FN curves.............................................................................................................15 
Figuur 5.1 FN curve voor N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00...........................................................15 
Figuur 5.2 FN curve voor N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00...........................................................15 
Figuur 5.3 FN curve voor N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 960.00 en stationing 1960.00 .......................................................16 

6 Conclusies............................................................................................................17 

7 Referenties...........................................................................................................18 
 



Pagina 4 van 18
   

1 Inleiding 
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen 
voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk 
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. 
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, 
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse 
hogedruk aardgastransportleidingen. 
 
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon 
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval 
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door 
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 
 
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer 
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een 
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt 
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as 
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van 
tenminste N doden. 
 
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals 
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. 
 
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten 
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor 
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als 
richtwaarde. 
 
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op 
F·N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer 
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd 
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent 
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de 
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd. 
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2 Invoergegevens 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn 
uitgevoerd op 19-08-2011.    
 
Dit project is opgeslagen onder de naam  C:\Data\_Projecten\P310537 
Noordoostpolder\NOP_Deel5\NOP_deel5.crp en is laatstelijk bijgewerkt op 05-08-2011. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 
weerstation Leeuwarden. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 
navolgende secties. 
 
2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 
 
2.2 Relevante leidingen 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied zijn de volgende aardgastransportleidingen 
meegenomen in de risicostudie. 
 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 
gegevens 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

N-500-53 114.30 40.00 15-06-2011 
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N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

N-500-58 168.30 40.00 15-06-2011 

N.V. 
Nederlandse 
Gasunie 

N-500-64 406.40 40.00 15-06-2011 

  
 
Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens 
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd. 
 
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 
 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende 
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
 
  
 
2.3 Populatie 

Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de 
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in 
figuur 2.3 
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Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 
 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 
 
Populatiepolygonen 

Label Type Aantal Dichtheid Vervangmodus Percentage 
Personen 

  
 
 
Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage 
Personen 

Bedrijv_Marknesse.txt Werken 28   

Bedrijv_munt_oost.txt Werken 216   

Bedrijv_munt_west.txt Werken 173   

Kinderen.txt Werken 20 100/ 16/ 33/ 69/ 
100/ 100 

Nieuwbouw.txt Wonen 160   

Nieuwbouw_136.txt Wonen 326   

Onderwijs.txt Werken 1306 100/ 19/ 29/ 58/ 
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100/ 100 

Werken_buit30.txt Werken 1307 100/ 0/ 30/ 1/ 
100/ 100 

Werken_buit70.txt Werken 1205 100/ 0/ 70/ 1/ 
100/ 100 

Werken_buit100.txt Werken 42 100/ 0/ 100/ 1/ 
100/ 100 

Werken_kantoor.txt Werken 2875   

Werken_overig.txt Werken 540   

Werken_plglct.txt Werken 1265 85/ 15/ 7/ 1/ 100/ 
100 

Werken_plgzt.txt Werken 20 65/ 35/ 7/ 1/ 100/ 
100 

Wonen.txt Wonen 4935   

Woningen_5.txt Wonen 12   
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3 Plaatsgebonden risico 
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart. 
 
3.1 Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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3.2 Figuur 3.2 Plaatsgebonden risico voor N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 
3.3 Figuur 3.3 Plaatsgebonden risico voor N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4 Groepsrisico screening 
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één 
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze 
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de 
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 
overschreden.  

 
Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 124 
slachtoffers en een frequentie van 1.79E-010. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.749E-004 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 
1000.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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Figuur 4.3 Groepsrisico screening voor N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 124 
slachtoffers en een frequentie van 2.08E-008. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 0.032 en correspondeert met 
die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 0.00 en stationing 1000.00. 
Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. De 
betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.4 
Figuur 4.4 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
 
 
Figuur 4.5 Groepsrisico screening voor N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 26 
slachtoffers en een frequentie van 1.14E-010. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 7.710E-006 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 960.00 en stationing 
1960.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.6 
Figuur 4.6 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt 
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van 
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 
 
Figuur 5.1 FN curve voor N-500-53 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 

 
 
Figuur 5.2 FN curve voor N-500-58 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 0.00 en stationing 1000.00 
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Figuur 5.3 FN curve voor N-500-64 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 960.00 en stationing 1960.00 
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6 Conclusies 
Conclusies 
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1 Inleiding 
De risicostudie in dit rapport is uitgevoerd conform de door de overheid gestelde richtlijnen 
voor het uitvoeren van risicoanalyses aan ondergrondse gelegen hogedruk 
aardgastransportleidingen [1, 2, 3, 4]. De analyse is uitgevoerd met het pakket CAROLA. 
CAROLA is een software pakket dat in opdracht van de Nederlandse overheid is ontwikkeld, 
specifiek ter bepaling van het plaatsgebonden risico en groepsrisico van ondergrondse 
hogedruk aardgastransportleidingen. 
 
Het plaatsgebonden risico is gedefinieerd als de kans per jaar dat een onbeschermd persoon 
die onafgebroken op dezelfde plaats verblijft, komt te overlijden als gevolg van een ongeval 
met een potentieel gevaarlijke bron. Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven door 
middel van contouren met een gelijke risicowaarde op een kaart. 
 
Het groepsrisico voor buisleidingen is gedefinieerd als de frequentie per jaar per kilometer 
leiding dat een groep van tenminste tien personen komt te overlijden als gevolg van een 
ongeval met die buisleiding, waarbij een gevaarlijke stof betrokken is. Het groepsrisico wordt 
weergegeven in een FN-curve, een dubbel logaritmische grafiek waarbij op de horizontale as 
het aantal doden (N) wordt gegeven en op de verticale as de cumulatieve frequentie (F) van 
tenminste N doden. 
 
Om te bepalen of de berekende risico’s acceptabel zijn wordt getoetst aan de normen zoals 
die worden vastgelegd in het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen. 
 
Voor het plaatsgebonden risico geldt dat er zich geen (geprojecteerde) kwetsbare objecten 
mogen bevinden binnen de plaatsgebonden risico contour van 10-6 per jaar. Voor 
(geprojecteerde) beperkt kwetsbare objecten geldt het 10-6 per jaar PR criterium als 
richtwaarde. 
 
Het groepsrisico is voorzien van een oriëntatiewaarde, die voor buisleidingen gesteld is op 
F·N2 < 10-2 per jaar per km leiding, waarin F de frequentie per jaar is met N of meer 
dodelijke slachtoffers. Daarnaast geldt een verantwoordingsplicht, waarbij het bevoegd 
gezag verplicht wordt gesteld om advies in te winnen bij hulpverleningsdiensten omtrent 
aspecten als hulpverlening en zelfredzaamheid. Laatstgenoemde aspecten, en daarmee de 
verantwoordingsplicht, worden in dit rapport niet geadresseerd. 
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2 Invoergegevens 
De risicoberekeningen die in dit rapport zijn beschreven zijn uitgevoerd met CAROLA versie 
1.0.0.51. De gehanteerde parameterfile heeft versienummer 1.2. De berekeningen zijn 
uitgevoerd op 05-08-2011.    
 
Dit project is opgeslagen onder de naam C:\Data\_Projecten\P310537 
Noordoostpolder\999999 - Noordoostpolder\NOP_deel7Nieuw\NOP_deel7_nieuw.crp en is 
laatstelijk bijgewerkt op 25-07-2011. 
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van de meteorologische gegevens van het 
weerstation Leeuwarden. 
 
In dit hoofdstuk worden de verschillende invoergegevens nader gespecificeerd in de 
navolgende secties. 
 
2.1 Interessegebied 

Het interessegebied is weergegeven in figuur 2.1  
 
Figuur 2.1 Interessegebied voor de uitgevoerde risicoberekeningen 

 
 
2.2 Relevante leiding 

Op basis van het gespecificeerde interessegebied is de volgende aardgastransportleiding 
meegenomen in de risicostudie. 
 

Eigenaar Leidingnaam Diameter [mm] Druk [bar] Datum aanleveren 
gegevens 

N.V. A-683 406.40 66.20 15-06-2011 
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Nederlandse 
Gasunie 

  
 
Er zijn alleen leidingen aanwezig waarvan de vervaldatum voor het gebruik van de gegevens 
is overschreden. Voor deze leidingen kunnen geen risicoberekeningen worden uitgevoerd. 
 
De leidingen zijn gevisualiseerd in figuur 2.2. 
 
Figuur 2.2 Buisleidingen aanwezig in de omgeving van het interessegebied 

 
 

Leidingen meegenomen in de risicoberekeningen  

Leidingen waarvoor de houdbaarheidsdatum van de gegevens verstreken is  

 
Voor de in bovenstaande tabel opgenomen leidingen zijn geen risico mitigerende 
maatregelen verdisconteerd in de bijbehorende risicoberekeningen. 
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2.3 Populatie 
Voor de bepaling van het groepsrisico is het van belang dat de populatie rondom de 
aardgastransportleidingen wordt geïnventariseerd. De relevante populatie is weergegeven in 
figuur 2.3 
 
 
 
 
 
Figuur 2.3 Bevolking meegenomen in de risicoberekeningen 

 
 

Populatietype Polygoonpunten Populatiepolygoon 

Wonen   

Werken   

Evenement   

 
 
Populatiebestanden 

Pad Type Aantal Percentage Personen 

Bedrijv_Marknesse.txt Werken 28   

Bedrijv_munt_oost.txt Werken 216   

Bedrijv_munt_west.txt Werken 173   

Kinderen.txt Werken 20 100/ 16/ 33/ 69/ 100/ 100 

Nieuwbouw.txt Wonen 160   

Nieuwbouw_136.txt Wonen 326   
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Onderwijs.txt Werken 1306 100/ 19/ 29/ 58/ 100/ 100 

Werken_buit30.txt Werken 1307 100/ 0/ 30/ 1/ 100/ 100 

Werken_buit70.txt Werken 1205 100/ 0/ 70/ 1/ 100/ 100 

Werken_buit100.txt Werken 42 100/ 0/ 100/ 1/ 100/ 100 

Werken_kantoor.txt Werken 2875   

Werken_overig.txt Werken 540   

Werken_plglct.txt Werken 1265 85/ 15/ 7/ 1/ 100/ 100 

Werken_plgzt.txt Werken 20 65/ 35/ 7/ 1/ 100/ 100 

Wonen.txt Wonen 4935   

Woningen_5.txt Wonen 12   
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3 Plaatsgebonden risico 
Voor de in voorgaande hoofdstuk genoemde leidingen is het plaatsgebonden risico bepaald. 
Voor elk van de leidingen wordt het plaatsgebonden risico weergegeven als iso-
risicocontouren op een achtergrondkaart. 
 
Figuur 3.1 Plaatsgebonden risico voor A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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4 Groepsrisico screening 
Om in één oogopslag een indruk te krijgen van het groepsrisico wordt het groepsrisico 
gescreend alvorens voor specifieke segmenten FN-curves te visualiseren. Voor elk van de 
leidingen wordt per stationing de overschrijdingsfactor van de oriëntatiewaarde van het 
groepsrisico weergegeven. Deze is berekend door rondom elk punt op de leiding één 
kilometer segment te kiezen die gecentreerd ligt ten opzichte van dit punt. Voor deze 
kilometer leiding is een FN-curve berekend en voor deze FN-curve de overschrijdingsfactor.  
 
De overschrijdingsfactor is de verhouding tussen de FN-curve en de oriëntatiewaarde. 
Daarmee is de overschrijdingsfactor een maat die aangeeft in hoeverre de oriëntatiewaarde 
wordt genaderd of overschreden. Een overschrijdingsfactor kleiner dan 1 geeft aan dat de 
FN-curve onder de oriëntatiewaarde blijft. Bij een waarde van 1 zal de FN-curve de 
oriëntatiewaarde raken. Bij een waarde groter dan 1 wordt de oriëntatiewaarde 
overschreden.  

 
Figuur 4.1 Groepsrisico screening voor A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie 

 
De maximale overschrijdingsfactor van deze kilometer leiding wordt gevonden bij 24 
slachtoffers en een frequentie van 3.75E-008. 
 
De maximale overschrijdingsfactor voor dit tracé is gelijk aan 2.158E-003 en correspondeert 
met die kilometer leiding die gekarakteriseerd wordt door stationing 16610.00 en stationing 
17610.00. Voor deze kilometer leiding is de FN-curve opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
De betreffende kilometer leiding is gevisualiseerd in figuur 4.2 
 
Figuur 4.2 Kilometer leiding behorende bij de maximale overschrijding van de FN-
curve voor A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie 
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5 FN curves 
Voor elk van de eerder genoemde leidingen is het groepsrisico berekend. Een samenvatting 
van de resultaten hiervan is gegeven in het voorgaande hoofdstuk; in dit hoofdstuk wordt 
voor elk van de leidingen de daadwerkelijke FN-curve gegeven van de (in termen van 
groepsrisico) “slechtste” kilometer van het betreffende tracé. 
 
 
Figuur 5.1 FN curve voor A-683 van N.V. Nederlandse Gasunie voor de kilometer 
tussen stationing 16610.00 en stationing 17610.00 
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6 Conclusies 
Conclusies 
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Bijlage 3  Beeldkwaliteitseisen "Emmeloord, de Munt  A"  
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Voorwaarden beeldkwaliteit bij bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Munt A – 
tweede partiële herziening’ 
 
Voor het bestaande terrein (De Munt A) geldt dat voor bepaalde gronden nadere eisen 

kunnen worden gesteld ten aanzien van de beeldkwaliteit van het bedrijfsgebouw en de 
inrichting van de bedrijfspercelen. Het gaat hierbij om gronden langs de 
hoofdinfrastructuur. Bij de realisering van bedrijfsgebouwen die worden gesitueerd in de 
zichtzone langs de Marknesserweg zal rekening worden gehouden met onderstaande 
beeldkwaliteitscriteria: 
 

 De hoofdmassa van een gebouw dat is gericht naar de Marknesserweg bestaat 
voornamelijk uit hout en baksteen. Het van die weg afgekeerde deel mag worden 
uitgevoerd in geprofileerd metalenplaatmateriaal in een gedekte kleur. Kozijnen, 
randen en accenten mogen in metaal worden uitgevoerd.  

 Alle bedrijfsfuncties (inclusief opslag en stalling) dienen in één samenhangende 
bouwmassa te worden ondergebracht, waarbij wel onderscheid kan worden 
gemaakt in de verschillende onderdelen van het bedrijf door middel van een 
geleding van de bouwmassa. Indien het bedrijfsgebouw een vloeroppervlakte 

heeft van meer dan 5.000 m², mag de bouwmassa in meerdere gebouwen worden 
ondergebracht. 

 Het (bedrijfs)gebouw dient te worden gesitueerd in een ruime en groene 
omgeving waarbij het privé-groen op een logische wijze overgaat in het openbare 
groen.  

 De beplanting langs de Marknesserweg en waterpartij dient uniform te worden 
vormgegeven en qua samenstelling aan te sluiten bij plantensoorten die 
aangebracht zijn in de noordzuid gerichte bosstroken. 

 De gevel of hoek van het gebouw gericht naar de openbare ruimte dient een 
representatief uiterlijk te hebben.  

 Parkeren (voor vrachtwagens) op eigen erf dient aan het zicht vanaf de 
Marknesserweg te zijn onttrokken.  

 Op de onbebouwde erven in de zichtzone langs de Marknesserweg mag geen 
opslag plaatsvinden. De afhandeling van goederen dient aan het zicht vanaf de 

Marknesserweg te worden onttrokken en dient bij voorkeur inpandig te 
geschieden.  
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Bijlage 4  Archeologisch karterend onderzoek  
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Samenvatting 
 
De aanleiding voor het hier beschreven archeologisch karterend onderzoek wordt gevormd door de 
inrichtingsplannen van gemeente Noordoostpolder voor de onderzochte percelen op 
bedrijventerrein De Munt fase A te Emmeloord. In een eerder stadium is door MUG Ingenieursbureau, 
afdeling Archeologie, een verkennend inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt 
dat in de ondergrond een aantal dekzandkoppen zijn aangetroffen, waarbij  in het dekzand een 
podzolprofiel aanwezig is. De meest kansrijke locaties zijn geselecteerd voor een karterend onderzoek. 
 
Bij het karterend booronderzoek, waarbij de top van het dekzand is bemonsterd en de monsters zijn 
gezeefd, zijn alleen resten van houtskool gevonden. De monsters bevatten geen andere archeologische 
indicatoren. De monsters met houtskool concentreren zich op het zuidelijke centrale deel van het 
onderzoeksgebied en zijn gelegen op de oostelijke overgang van een zandkop naar een geul. 
 
Omdat er alleen houtskool aanwezig is en andere indicatoren ontbreken, is de kans op de aanwezigheid 
van een archeologische vindplaats minimaal. Wij bevelen daarom aan geen verder archeologisch 
onderzoek uit te voeren. 
 
Mocht men tijdens het grondwerk onverhoopt alsnog op archeologische resten stuiten, dan dient de 
bevoegde overheid, gemeente Noordoostpolder, hiervan meteen op de hoogte gebracht te worden. 
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

De aanleiding voor het hier beschreven archeologisch karterend onderzoek wordt gevormd door de 
inrichtingsplannen van gemeente Noordoostpolder voor de onderzochte percelen op 
bedrijventerrein De Munt fase A te Emmeloord. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen 
gepaard gaan, is er een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk conform de Wet op de archeologische 
monumentenzorg. In een eerder stadium is door MUG Ingenieursbureau, afdeling Archeologie, een 
verkennend inventariserend veldonderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat in de ondergrond een 
aantal dekzandkoppen zijn aangetroffen, waarbij in het dekzand een podzolprofiel aanwezig is. De meest 
kansrijke locaties zijn geselecteerd voor een karterend onderzoek (Roller 2009).  
Gemeente Noordoostpolder heeft MUG Ingenieursbureau, afdeling Archeologie, opdracht gegeven het 
karterend onderzoek uit te voeren. Het karterend booronderzoek heeft plaatsgevonden van 2 tot en met 
4 maart 2010 en stond onder leiding van de heer G.J. de Roller. De boringen zijn gezet door de 
firma SBTM. Het onderzoek is uitgevoerd conform de eisen van de Kwaliteitsnorm Nederlandse 
Archeologie (KNA), versie 3.1. 
 
Tabel 1.1  Overzicht van de objectgegevens 

Provincie Flevoland  

Gemeente Noordoostpolder  

Plaats Emmeloord 

Toponiem De Munt  

Kaartblad 21A  

Coördinaten 181600/525132 NW 
182065/524979 NO 
182004/524820 ZO 
181598/524940 ZW 

Grondsoort klei  

Geomorfologie vlakte van zeebodemafzettingen  

 

1.2 Ligging van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied ligt ten noorden van de weg Florijn, ten westen van de Euro en ten oosten van de 
Rijksweg in het industriegebied De Munt te Emmeloord (zie afbeelding 1). Het terrein ligt momenteel braak 
en heeft een oppervlakte van circa 7 ha. 
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Afbeelding 1.  Topografische kaart waarop het onderzoeksgebied met een zwart contour is  
 aangegeven (Bron: Topografische Dienst Nederland) 

 

1.3 Doel van het onderzoek 

Het onderzoek heeft tot doel na te gaan of er daadwerkelijk archeologische indicatoren in het 
onderzoeksgebied aanwezig zijn. Indien dit het geval is, dan dient de ruimtelijke verspreiding vastgesteld te 
worden. Daarnaast dient een datering van de eventueel aanwezige indicatoren te worden gegeven. 
  

1.4 Werkwijze 

Het onderzoek wordt uitgevoerd met een aqualockboor met een diameter van 7 cm. De intacte 
dekzandondergrond wordt bemonsterd en binnen gezeefd over een zeef met een maaswijdte van 3 mm, 
om zo de eventueel aanwezige archeologische indicatoren op te sporen. Aan de zuidoostkant van het 
onderzoeksgebied was de bodem zo slap dat de bodem zelfs lopend niet begaanbaar was. De 
boorinstallatie kon daardoor niet in dit deel van het terrein komen. Ook rond de bebouwing langs de Euro 
was de grond erg nat. Hoewel de grond daar te voet goed begaanbaar was, kwam de boorinstallatie hier 
toch vast te zitten (zie afbeelding 2). Daardoor is hier een enkele boring vervallen. 
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Afbeelding 2.  Problemen met de begaanbaarheid van het terrein 
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2 Resultaten 

Uit de resultaten van het karterend onderzoek blijkt dat de top van het dekzand in het overgrote deel van 
de boringen intact is (zie bijlage 1). In de top van het dekzand is een podzolbodem aanwezig.  
 
Podzolbodems ontstaan als gevolg van een neerslagoverschot. Hierdoor spoelen humus en mineralen uit 
de bovengrond om vervolgens op grotere diepte neer te slaan. In de uitspoelingszone veroorzaakt dit een 
grijze kleur (E-horizont) en in de inspoelingszone een bruine kleur (B-horizont). Deze bodems kunnen 
alleen ontstaan als de grond lange tijd met rust is gelaten. Een intacte podzolbodem houdt dus in dat de 
bodem langere tijd ongeroerd is, waardoor eventueel aanwezige sporen van menselijke activiteit uit de 
prehistorie bewaard kunnen zijn gebleven.  
 
Een podzolbodem bestaat uit verschillende horizonten (zie afbeelding 3): 
-  A-horizont: humeuze bovenlaag; 
-  E-horizont: uitspoelingshorizont (uitspoeling van humus en mineralen); 
-  B-horizont: inspoelingshorizont (inspoeling van humus en mineralen); 
-  C-horizont: oorspronkelijk moedermateriaal (zand). 
 
 

 

Afbeelding 3.  Schematische weergave van een podzolbodem 
 
 
In de boringen 4, 5 en 122 is een complete podzolbodem met A-, E- en B-horizonten aanwezig. In de 
meeste boringen zijn E- en B-horizonten aangetroffen, een vrijwel complete bodem. In de boringen 109, 
112-114, 131 en 142 is alleen een B-horizont aanwezig. 
 
Het merendeel van de bodemmonsters bevat geen archeologische indicatoren. Op de 
boorpuntenkaart in bijlage 2 is de ligging van de boringen en de inhoud weergegeven.  
 
In de boringen 42, 81, 82, 128 en 130 zit er veel grind in het dekzand. Dekzand is een windafzetting 
en de aanwezigheid van grind wijst op fluviatiele invloeden. In boring 88 zit schelpgruis. Ook deze 
boring is door water beïnvloed. 
  
De aanwezige archeologische indicatoren bestaan allemaal uit houtskool of versinterde houtskool. 
Deze boringen liggen vooral in het zuidelijke centrale deel van het onderzoeksgebied. Dit is het lager 
gelegen deel van de oostelijke helling van de zandkop, die rond boring 105 en 106 aanwezig is. In één 
boring (nummer 111) is een groot brok houtskool aangetroffen. De bodemopbouw van boring 109 is 
mogelijk tot op het dekzand verstoord, gezien de aanwezigheid van een stukje beton in het 
boormonster. De overige boringen met houtskool liggen verspreid over het onderzoeksgebied. In geen 
van de boringen zijn andere archeologische indicatoren aanwezig, zoals vuursteen of aardewerk. 
 
Houtskool alleen is een slechte archeologische indicator, omdat het ook door natuurlijke processen 
kan ontstaan. Komt houtskool voor in combinatie met andere archeologische indicatoren, dan 
versterkt het de waarde van deze indicatoren. 
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3 Conclusie en aanbeveling 

3.1 Conclusie 

Bij het karterend booronderzoek, waarbij de top van het dekzand is bemonsterd en de monsters zijn 
gezeefd, zijn alleen resten van houtskool gevonden. De monsters bevatten geen andere archeologische 
indicatoren. De monsters met houtskool concentreren zich op het zuidelijke centrale deel van het 
onderzoeksgebied en zijn gelegen op de oostelijke overgang van een zandkop naar een geul. 
 
Houtskool is een archeologische indicator, maar dient meer als ondersteuning van andere indicatoren, 
zoals vuursteen of aardewerk. Houtskool alleen is een onbetrouwbare indicator, omdat het ook via 
natuurlijke processen kan ontstaan. 
 
Omdat er alleen houtskool aanwezig is, is de kans dat er een archeologische vindplaats binnen het 
onderzoeksgebied ligt minimaal. Het ontbreken van vuursteen in de boringen aan de oostkant van het 
onderzoeksgebied is opmerkelijk, omdat hier in 2004 net buiten het onderzoeksterrein een 
vuursteenvindplaats is aangetroffen, waarbij werd aangenomen dat de site in westelijke richting zou 
doorlopen (Roller 2004). 
 

3.2 Aanbeveling 

Omdat er alleen houtskool aanwezig is en andere indicatoren ontbreken, is de kans op de aanwezigheid 
van een archeologische vindplaats minimaal. Wij bevelen daarom aan de locatie vrij te geven. 
 
Mocht men tijdens het grondwerk onverhoopt alsnog op archeologische resten stuiten, dan dient de 
bevoegde overheid, gemeente Noordoostpolder

1
, hiervan meteen op de hoogte te worden gebracht. 

                                                      
1
 Gemeente Noordoostpolder, t.a.v. mevrouw J. Nagelhout, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord,  
(tel.: (0527) 63 39 11) 



 
 

projectnummer 92126109 
23 februari 2011 

pagina 7 van 7 
 

 

Literatuur 

Ten behoeve van deze rapportage is de volgende literatuur geraadpleegd: 
- Roller, G.J. de. 2009. Archeologisch inventariserend veldonderzoek door middel van boringen bij  

De Munt fase A te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder (FL). MUG-Publicatie 2009-5. 
- Roller, G.J. de & J.R. Veldhuis 2004. Een vuursteenvindplaats op het bedrijventerrein `De Munt II' te 

Emmeloord, gemeente Noordoostpolder; een archeologisch inventariserend veldonderzoek door 
middel van twee proefsleuven. ARC-Publicaties.  

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage 1 Overzicht inhoud 
megaboringen 

 
 



 

 

Boornummer Vondstnummer Diepte cm-mv Horizont Inhoud 

1 340 95-125 E, B leeg 

3 341 110-135 E, B leeg 

4 342 95-130 A, E, B leeg 

5 343 115-145 A, E, B leeg 

6 344 125-170 E, B leeg 

7 339 95-120 E, B leeg 

8 336 100-130 E, B leeg 

9 337 100-120 E, B leeg 

10 336 150-170 BC leeg 

11 335 115-150 E, B leeg 

12 46 110-150 E, B leeg 

13 331 90-130 E, B leeg 

14 45 70-100 E, B leeg 

15 44 100-130 E, B leeg 

16 329 135-170 E, B leeg 

17 108 140-170 E, B leeg 

18 334 170-200 E, B leeg 

19 48 105-150 E, B leeg 

20 49 120-150 E, B leeg 

21 330 135-175 E, B leeg 

22 334 169-200 E, B leeg 

23 47 110-140 B leeg 

24 332 110-140 E, B leeg 

25 333 120-150 E, B leeg 

26 50 170-200 E, B leeg 

32 153 240-260 B houtskool, 3 stukjes 

33 355 105-130 E, B leeg 

34 357 200-230 B leeg 

35 356 115-150 E, B grind 

36 358 135-160 E, B leeg 

37 354 100-150 EB leeg 

38 353 120-150 E, B leeg 

39 352 180-210 E, B leeg 

40 351 100-130 E, B leeg 

41 350 165-210 E, B leeg 

42 345 170-200 B grind 

43 346 190-230 E, B leeg 

44 347 210-230 E, B leeg 

45 348 125-155 E, B leeg 

46 349 175-230 B houtskoolfragment 

47 152 250-350 E, B leeg 

48 359 160-190 E, B leeg 

49 360 185-230 E, B leeg 

50 361 210-230 B leeg 

51 363 140-170 E, B houtskoolfragment 

52 362 165-200 E, B leeg 

53 155 180-220 E, B leeg 

59 154 190-220 E, B leeg 

60 364 210-230 E, B leeg 



 

 

61 365 210-240 B leeg 

64 389 190-240 E, B leeg 

65 388 200-240 E, B leeg 

66 220 220-250 E, B leeg 

67 386 175-205 E, B leeg 

68 485 150-210 E, B leeg 

69 384 215-245 E, B leeg 

71 366 210-230 B leeg 

72 391 135-165 E, B leeg 

73 390 140-170 E, B houtskool 

74 392 165-200 E, B leeg 

75 393 135-165 E, B leeg 

76 394 200-230 E, B 1 stukje houtskool 

77 395 195-230 E, B leeg 

78 396 160-200 E, B leeg 

79 397 125-160 E, B houtskoolfragment 

80 398 185-230 E, B leeg 

81 367 215-250 B grind 

82 368 225-250 B grind 

83 369 225-250 B leeg 

86 126 150-180 E, B leeg 

87 125 180-220 E, B leeg 

88 124 165-210 E, B schelpgruis 

89 123 175-210 E, B leeg 

90 122 185-225 E, B leeg 

91 121 215-250 E, B leeg 

92 120 210-250 E, B houtskoolfragment 

93 119 145-200 E, B leeg 

94 400 165-200 E, B leeg 

95 399 205-230 E, B leeg 

96 371 235-260 B leeg 

97 370 255-300 E, B grind 

101 127 180-210 E, B houtskoolfragment 

102 137 210-250 E, B houtskool 

103 136 160-200 E, B houtskool, 2 stukjes 

104 135 160-200 E, B leeg 

105 134 160-200 E, B houtskool 

106 133 175-210 E, B leeg 

107 132 225-250 E, B 3 stukjes houtskool 

108 131 225-250 E, B houtskool 

109 130 140-200 B 
houtskool, versinterd 
en beton 

110 129 175-210 E, B houtskoolfragment 

111 128 210-250 E, B houtskoolbrok 

112 372 245-265 B leeg 

113 373 295-320 B leeg 

114 374 270-300 B leeg 

118 138 170-210 E, B leeg 

119 139 200-230 E, B leeg 

120 140 195-230 E, B leeg 



 

 

121 141 200-250 E, B leeg 

122 144 220-250 A, E, B leeg 

123 145 240-260 E, B leeg 

124 146 225-250 E, B houtskool 

125 147 210-260 E, B houtskool 

126 148 225-250 E, B leeg 

127 149 230-260 E, B leeg 

128 375 240-270 E, B grind 

129 378 255-200 E, B leeg 

130 377 140-170 E, B grind 

131 378 235-270 B leeg 

132 379 190-220 E, B houtskoolfragment 

134 143 200-250 E, B leeg 

135 142 200-250 E, B leeg 

136 151 180-220 E, B houtskool, versinterd 

137 150 210-240 E, B leeg 

141 383 230-260 E, B leeg 

142 382 225-260 B leeg 

143 381 220-260 E, B leeg 

144 380 170-210 E, B houtskoolfragment 
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Van: Maat, Marja ter
Aan: Jong, Klaas Haije de
Onderwerp: RE: Vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan "Emmeloord, de Munt A – tweede partiële herziening’
Datum: dinsdag 20 juni 2017 16:11:08
Bijlagen: image001.png

Goedemiddag heer De Jong,

 

Binnen de grenzen van genoemd plan heeft TenneT noch bovengrondse- noch ondergrondse

hoogspanningsverbindingen in beheer.

Wij hebben dan ook geen op- en/of aanmerkingen en wensen u veel succes bij de verdere voortzetting.

 

Met vriendelijke groet,
 
Marja ter Maat
Afwezig op woensdagen
 
M.J. ter Maat | Specialist Ondersteuning Grondzaken-Noord | TenneT TSO B.V.
Postbus 718, 6800 AS Arnhem | De Stroom 2, 7901 TE Hoogeveen
T (026) 373 1179 | M (06) 2012 1013 | E marja.ter.maat@tennet.eu | I www.tennet.eu

 

 
 
 

Van: Grondzaken 
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 15:13
Aan: Grondzaken-Noord
Onderwerp: FW: Vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A – tweede partiële
herziening’
 
 

 

Van: Jong, Klaas Haije de [mailto:khdejong@noordoostpolder.nl] 
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 13:09
Aan: 'infopunt@flevoland.nl'; 'watertoets@zuiderzeeland.nl'; Grondzaken; 'ro_oost@gasunie.nl'
Onderwerp: Vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A – tweede partiële herziening’
 
Geachte heer/mevrouw,

 

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro informeer ik u graag over de start van de

procedure van het bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Munt A – tweede partiële herziening’.  

 

Het bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Munt A – tweede partiële herziening’ regelt op voor een

perceel aan de Florijn (ongenummerd) te Emmeloord het aanpassen van de bestemming ‘Kantoor’

naar ‘Kantoor’ met een functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - proefstation voor

aardappelen’. Agrico wil ter plaatse productcontrole uitoefenen, proeven op aardappelen doen,

informatieverwerking uitvoeren en aardappelen opslaan.

 

Vanaf donderdag 15 juni 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan zes weken voor inspraak ter

inzage. Ik wil u in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro graag vragen om uiterlijk 13

juli 2017 een reactie te geven op het voorontwerp.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het

identificatienummer van het voorontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0171.BP00599-VO01. In

deze mail vindt u de puublicatie en de verbeelding, de regels en de toelichting heb ik via We

Transfer gestuurd.

 

Voor nadere informatie over deze kennisgeving kunt u met mij contact opnemen.
 
 
Met vriendelijke groet,
Klaas Haije de Jong
Juridisch planologisch medewerker

mailto:Marja.ter.Maat@tennet.eu
mailto:khdejong@noordoostpolder.nl
http://www./
mailto:khdejong@noordoostpolder.nl
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/



 
 

Gemeente Noordoostpolder  
Postbus 155, 8300 AD
Emmeloord

 

t: +31 (0)6 13 34 28 49  
e: khdejong@noordoostpolder.nl  
w: www.noordoostpolder.nl  
Werkdagen: ma, di, wo, do  

 
 
 
************************************************************************************

All information contained in this message is confidential and privileged to us 
and may not be distributed or copied to any person other than the addressee 
without our prior written consent.
If you receive this information unintentionally, please inform us immediately.
Although every effort has been made to ensure that all information displayed 
in this email is accurate and complete, we cannot accept any liability whatsoever
for any errors, inaccuracies or omissions or for any loss resulting directly  
or indirectly from the recipient's reliance on this information.
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Van: Heijden, Christian van der
Aan: Jong, Klaas Haije de
Onderwerp: RE: Vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan "Emmeloord, de Munt A – tweede partiële herziening’
Datum: vrijdag 7 juli 2017 10:53:40

Beste Klaas Haije,
 
Hierbij onze reactie op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, de Munt A –
tweede partiële herziening’.
 
Inhoudelijk
Voorliggend plan voorziet in een juridisch-planologische regeling teneinde de uitbreiding
van de kantoorlocatie van Agrico met een naastgelegen bedrijfsgebouw aan de Duit 15
mogelijk te maken.
 
Het waterschap constateert dat voorliggende herziening van het plan nog in voldoende
mate passend is binnen de huidige waterhuishoudkundige uitgangspunten c.q. kaders,
zoals opgenomen in de waterparagraaf van het thans vigerende bestemmingsplan
'Emmeloord, de Munt A' (2010). Aanpassingen dan wel aanvullingen hierop achten wij
niet noodzakelijk.
 
Conclusie
Gelezen het voorgaande hebben wij geen op- en/of aanmerkingen ten aanzien van het
voorontwerpbestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A – tweede partiële herziening’.
 
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of opmerkingen
weet je mij te vinden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Christian van der Heijden
Beleidsmedewerker Water & Ruimtelijke Ordening
Afdeling Ontwikkeling, Advies en Regie
 
Waterschap Zuiderzeeland 
adres  Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad
          Postbus 229, 8200 AE Lelystad
e-mail c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl 
tel      06-46 91 98 81
web    www.zuiderzeeland.nl
 

 
 
 

Van: Jong, Klaas Haije de [mailto:khdejong@noordoostpolder.nl] 
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 13:09
Aan: 'infopunt@flevoland.nl'; Watertoets; 'grondzaken@tennet.eu'; 'ro_oost@gasunie.nl'
Onderwerp: Vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A – tweede partiële
herziening’
 

mailto:c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl
mailto:khdejong@noordoostpolder.nl
mailto:c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl
http://www.zuiderzeeland.nl/
http://www.zuiderzeeland.nl/


Geachte heer/mevrouw,

 

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro informeer ik u graag over de start

van de procedure van het bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Munt A – tweede partiële

herziening’.

 
Het bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Munt A – tweede partiële herziening’ regelt op voor een
perceel aan de Florijn (ongenummerd) te Emmeloord het aanpassen van de bestemming
‘Kantoor’ naar ‘Kantoor’ met een functieaanduiding ‘specifieke vorm van bedrijf - proefstation
voor aardappelen’. Agrico wil ter plaatse productcontrole uitoefenen, proeven op aardappelen
doen, informatieverwerking uitvoeren en aardappelen opslaan.
 
Vanaf donderdag 15 juni 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan zes weken voor

inspraak ter inzage. Ik wil u in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro graag

vragen om uiterlijk 13 juli 2017 een reactie te geven op het voorontwerp.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het

identificatienummer van het voorontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0171.BP00599-

VO01. In deze mail vindt u de puublicatie en de verbeelding, de regels en de toelichting

heb ik via We Transfer gestuurd.

 

Voor nadere informatie over deze kennisgeving kunt u met mij contact opnemen.

 
 
Met vriendelijke groet,
Klaas Haije de Jong
Juridisch planologisch medewerker
 

 
Gemeente Noordoostpolder
Postbus 155, 8300 AD Emmeloord
t:+31 (0)6 13 34 28 49
e: khdejong@noordoostpolder.nl
w: www.noordoostpolder.nl
Werkdagen: ma, di, wo, do

 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
mailto:khdejong@noordoostpolder.nl
http://www.noordoostpolder.nl/


Van: Tanya van Huissteden
Aan: Jong, Klaas Haije de
Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan "Emmeloord, de Munt A – tweede partiële herziening’
Datum: woensdag 19 juli 2017 15:41:19

Geachte heer De Jong,
 
Op 7 juni 2017 hebben wij van u het voorontwerpbestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A –
tweede partiële herziening’ ontvangen.
 
Wij zijn niet in de gelegenheid geweest om uiterlijk 13 juli 2017 op het plan te reageren. Onze
excuses daarvoor.
 
Vanuit provinciaal belang hebben wij geen opmerkingen op het voorontwerpbestemmingsplan
'Emmeloord, de Munt A – tweede partiële herziening’.
 
 
Met vriendelijke groet,
 
drs. T.S. (Tanya) van Huissteden - De Abreu
Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening
Afdeling Ruimte en Economie
 
Provincie Flevoland
T 0320 – 265708
E tanya.vanhuissteden@flevoland.nl
 
www.flevoland.nl
 
 
 
 
 
 

Van: Jong, Klaas Haije de [mailto:khdejong@noordoostpolder.nl] 
Verzonden: woensdag 7 juni 2017 13:09
Aan: INFOPUNT INFOPUNT; 'watertoets@zuiderzeeland.nl'; 'grondzaken@tennet.eu';
'ro_oost@gasunie.nl'
Onderwerp: Vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A – tweede partiële
herziening’
 
Geachte heer/mevrouw,

 

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro informeer ik u graag over de start

van de procedure van het bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Munt A – tweede partiële

herziening’.  

 

Het bestemmingsplan ‘Emmeloord, de Munt A – tweede partiële herziening’ regelt op

voor een perceel aan de Florijn (ongenummerd) te Emmeloord het aanpassen van de

bestemming ‘Kantoor’ naar ‘Kantoor’ met een functieaanduiding ‘specifieke vorm van

bedrijf - proefstation voor aardappelen’. Agrico wil ter plaatse productcontrole

uitoefenen, proeven op aardappelen doen, informatieverwerking uitvoeren en

aardappelen opslaan.

 

Vanaf donderdag 15 juni 2017 ligt het voorontwerpbestemmingsplan zes weken voor

inspraak ter inzage. Ik wil u in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro graag

vragen om uiterlijk 13 juli 2017 een reactie te geven op het voorontwerp.

 

Het voorontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het

identificatienummer van het voorontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0171.BP00599-

mailto:Tanya.vanHuissteden@flevoland.nl
mailto:khdejong@noordoostpolder.nl
mailto:tanya.vanhuissteden@flevoland.nl
http://www.flevoland.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


VO01. In deze mail vindt u de puublicatie en de verbeelding, de regels en de toelichting

heb ik via We Transfer gestuurd.

 

Voor nadere informatie over deze kennisgeving kunt u met mij contact opnemen.
 
 
Met vriendelijke groet,
Klaas Haije de Jong
Juridisch planologisch medewerker
 

 
Gemeente Noordoostpolder  
Postbus 155, 8300 AD
Emmeloord

 

t: +31 (0)6 13 34 28 49  
e: khdejong@noordoostpolder.nl  
w: www.noordoostpolder.nl  
Werkdagen: ma, di, wo, do  

 
 
 

***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail

mailto:khdejong@noordoostpolder.nl
http://www.noordoostpolder.nl/
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Regels  
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - tweede partiële herziening met 
identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00599-VS01 van de gemeente 
Noordoostpolder; 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en daarbij 
behorende bijlagen; 

1.3  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; 

1.4  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5  ander-werk 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid; 

1.6  bebouwing 

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

1.7  bebouwingspercentage 

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

1.8  bedrijfsgebouw 

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.9  bedrijfswoning 

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; 

1.10  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; 

1.11  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.12  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.13  bevoegd gezag 

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een 
aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende 
omgevingsvergunning; 
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1.14  bijbehorend bouwwerk 

een functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw 
verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of ander 
bouwwerk met een dak;  

1.15  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; 

1.16  bouwvlak 

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

1.17  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; 

1.18  dak 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk; 

1.19  detailhandel 

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

1.20  erf 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 
gebouw en, voor zover een bestemmingsplan van toepassing is, deze die inrichting 
niet verbiedt; 

1.21  gebouw 

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

1.22  hoofdgebouw 

het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming en 
uiterlijke verschijningsvorm het belangrijkste is;  

1.23  horeca 

'horeca I': 
een bedrijf dat is gericht op het bieden van logies (hotelbedrijf) en het verstrekken 
van maaltijden voor gebruik ter plaatse (restaurantbedrijf, waaronder ook worden 
verstaan lunchrooms, eethuizen, bistro's, automaten, broodjeszaken en dergelijke), 
met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

'horeca II': 
een bedrijf dat is gericht op het ter plaatse verstrekken van dranken, met uitzondering 
van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

'horeca III': 
elke voor het publiek, al dan niet tegen betaling toegankelijke lokaliteit, die in 
belangrijke mate is ingericht of wordt gebruikt voor het dansen, zoals discotheken en 
dancings, waarin al dan niet dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, met 
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 
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1.24  nutsvoorziening 

een voorziening ten dienste van een bedrijf, zoals een gas- en elektriciteitsbedrijf, dat 
opereert in een sector die beschouwd wordt van openbaar nut te zijn omdat het 
belangrijke producten of diensten ten nutte van het publiek levert;  

1.25  proefstation voor aardappelen 

Een proefstation voor werkzaamheden op het gebied van kwaliteitscontrole, 
kwaliteitsverbetering en kwaliteitsontwikkeling van aardappelen worden uitgevoerd.  

1.26  prostitutie 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een 
ander persoon tegen vergoeding; 

1.27  seksinrichting 

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de 
omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of 
vertoningen van erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting 
wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische 
massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een 
parenclub, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.28  verbeelding/plankaart 

a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;  

b. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart);          

1.29  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; 

1.30  woning 

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en 
bestemd voor de huisvesting van één huishouden. 

1.31  Zelfstandig 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. 



 

  

 bestemmingsplan "Emmeloord, de Munt A - tweede partiële herziening" (vastgesteld)  
 58 

  

Artikel 2  Wijze van meten  
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  bebouwingspercentage 

het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden; 

2.2  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; 

2.3  de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.4  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; 

2.5  de hoogte van een dakopbouw 

vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de 
dakopbouw; 

2.6  de hoogte van een kap 

vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan 
het hoogste punt van de kap; 

2.7  de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of 
het hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.8  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; 

2.9  het bebouwd oppervlak van een bouwperceel 

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen; 

2.10  peil 

a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van 
de kruin van de weg; 

b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde 
hoogte van het aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw; 

c. indien de onder a en b  genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot 
onduidelijkheden, een door of namens burgemeester en wethouders aan te 
wijzen peil.  
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels  

Artikel 3  Kantoor  

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Kantoor ' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. zelfstandige kantoren; 

b. ter plaatse van de functieaanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - proefstation 
voor aardappelen ' voor een proefstation voor aardappelen ten behoeve van: 

1. kwaliteitscontrole, kwaliteitsverbetering en kwaliteitsontwikkeling van 
aardappelen;  

2. opslag van aardappelen 

met daarbijbehorende: 

c. gebouwen, een bedrijfswoning daar niet onder begrepen; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

e. tuinen; 

f. erven; 

g. terreinen; 

h. andere-werken; 

i. ontsluitingswegen en paden; 

j. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

k. groenvoorzieningen; 

l. nutsvoorzieningen; 

m. 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 bouwvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of 
stallingsruimte wordt gerealiseerd; 

c. het bebouwingspercentage mag niet minder zijn dan 20 en niet meer dan 60; 

d. ter plaatse van de maatvoeringaanduiding 'maximum bouwhoogte (m) ' mag de 
bouwhoogte niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte; 

e. op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met 
afwijkingen in maten en afmetingen mag gehandhaafd worden. .  

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen 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 licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 bedragen; 
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c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen. 

3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en afmeting 
van de bebouwing, ten behoeve van: 

a. een samenhangend straat en bebouwingsbeeld; 

b. de verkeersveiligheid; 

c. de milieusituatie; 

d. de sociale veiligheid; 

e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden 

3.4  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van de bouwregels en toestaan dat: 

a. in afwijking van 3.2.1 onder d, zend- of ontvangmasten tot een bouwhoogte van 
10 m op een bedrijfsgebouw worden gebouwd, waarbij de afwijking kan slechts 
worden verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

1. het straat- en bebouwingsbeeld; 

2. de milieusituatie; 

3. de verkeersveiligheid; 

4. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

5. de sociale veiligheid; 

6. de externe veiligheid. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels  

Artikel 4  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 5  Algemene bouwregels  

5.1  Bestaande maten 

In afwijking van de in de regels vermelde:  

a. maximale maatvoering geldt dat indien een grotere maatvoering aanwezig is op 
het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan, deze grotere maatvoering 
als maximum mag worden gehanteerd voor dat bouwwerk en voor uitbreidingen 
van dat bouwwerk; 

b. minimale maatvoering geldt dat indien een kleinere maatvoering aanwezig is op 
het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan, deze kleinere maatvoering 
als minimum mag worden gehanteerd voor dat bouwwerk en voor uitbreidingen 
van dat bouwwerk.  
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels  

6.1  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. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte; 

3. gebouwen ten behoeve van horeca;  

4. gronden als staanplaats voor onderkomens; 

5. gronden als buitenopslag van (bedrijfsmatige) materialen en producten, 
waaronder opslagkisten 

6. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, 
stoffen, materialen en producten, voor zover niet noodzakelijk in verband met het 
normale beheer en onderhoud van de gronden.   
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Artikel 7  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; 
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Artikel 8  Overige regels  

8.1  Werking 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.      

8.2  Voldoende parkeergelegenheid 

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, 
kan niet worden gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving 
daarvan niet in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt 
gehouden. 

b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van de normen als vastgelegd 
in de van toepassing zijnde gemeentelijke Nota Parkeernormen bepaald of er 
sprake is van voldoende parkeergelegenheid. 

c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a 
en b en worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid 
wordt voorzien, mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie. 

 

 



 

  

 bestemmingsplan "Emmeloord, de Munt A - tweede partiële herziening" (vastgesteld)  
 66 

  

 



 

  

 bestemmingsplan "Emmeloord, de Munt A - tweede partiële herziening" (vastgesteld)  
 67 

  

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels  

Artikel 9  Overgangsrecht  

9.1  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 het 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 omgevingsvergunningvoor het bouwen 
wordt gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

9.2  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

9.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken 

Het eerste lid 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. 

9.4  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. 

9.5  Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 9.4, 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. 

9.6  Verboden gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in 9.4, 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. 

9.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik 

Lid 9.4 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 10  Slotregel  
Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - tweede partiële 
herziening . 

 

 

 

 

oktober 2017. 
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Vaststellingsbesluit   
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