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1. Projectbeschrijving 
 

1.1 Inleiding 
 
 
Voor het perceel Ruttensepad 13 te Rutten is op 4 april 2014 een omgevingsvergunning 
aangevraagd voor de uitbreiding van een ligboxenstal (hierna: het plan). 
 
Op 27 mei 2014 is de aangevraagde omgevingsvergunning verleend. 
 
Tegen de omgevingsvergunning is op 24 juni 2014 een bezwaarschrift ingediend en is 
tevens een voorlopige voorziening ingediend bij de rechtbank.  
 
De heer M. van der Avoird heeft op 25 juli 2014 het bedrijf van de maatschap 
overgenomen van de aanvrager van de omgevingsvergunning de Maatschap J.G. Peek en 
E.C.M. Peek-Van Dongen 
 
Op 9 september 2014 heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Midden-Nederland 
uitspraak gedaan op het door de bezwaarden ingediende verzoek om voorlopige 
voorziening en het verzoek afgewezen. 
 
Op 17 september 2014 heeft de commissie voor de bezwaarschriften geadviseerd het 
bezwaarschrift gedeeltelijk gegrond te verklaren voor zover het gaat om de toepassing 
van artikel 5, lid 10 van het bestemmingsplan en het plan in zoverre te heroverwegen. 
 
In hetzelde besluit geeft de commissie aan dat de bezwaren inzake de aantasting van het 
woon- en leefklimaat ongegrond zijn; aan de belangen van de vergunninghouder worden 
een zwaarder gewicht toekend dan aan die van de bezwaarden. 
 
Nu het plan niet met de binnenplanse afwijking (voorheen vrijstelling) van artikel 5, lid 
10 van het bestemmingsplan gerealiseerd kan worden moet een omgevingsvergunning 
met een uitgebreide procedure (artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3° Wabo) gevolgd 
worden. 
 
Deze omgevingsvergunning moet voorzien zijn van een goede ruimtelijke onderbouwing. 
In het voorliggende document is deze onderbouwing uitgewerkt. 
 

1.2 Omschrijving plan 
 
Het plan voorziet in de uitbreiding van een ligboxenstal over een lengte van 16,1 meter, 
de totale uitbreiding beslaat een oppervlakte van circa 335 m². Het plan is reeds 
gerealiseerd. In figuur 1  is de plek van de uitbreiding aangegeven op een satelietfoto. 
Figuur 2 laat de bouwtekeningen van het plan zien. In figuur 3 zijn twee foto’s van de 
situatie voor de uitbreiding van de stal te zien. Voorheen waren ter plaatse een sleufsilo 
en een hooischuur aanwezig. 
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Fig. 1  Satelietfoto plangebied, de uitbreiding is in het paars weergeven 

 
 

 
Fig. 2 Bouwtekeningen nieuwe situatie, de uitbreiding is met rood aangegeven 
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Fig. 3 Situatie voor realisatie van de uitbreiding 
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2. Planologische situatie 
 

2.1 Toetsing aan het bestemmingsplan 
 
 

 
 

 
Fig. 4 Uitsnede bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ 

 
Het plangebied is gelegen in bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ (zie figuur 4). 
Ingevolgde de voorschriften (regels) en de plankaart (verbeelding) heeft het perceel 
Ruttenseweg 13 de bestemming “Agrarisch gebied”, voor het perceel is een 
bebouwingsvlak aangegeven. 
 
Hieronder wordt ingegaan op de mogelijkheden van deze bestemming. 
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Op grond van deze bepalingen is het voorliggende plan is strijd met het vigerende 
bestemmingsplan, de afstand van de uitbreiding van de ligboxenstal tot het hart van de 
kavelsloot bedraagt minder dan 12 meter. 
 
  

Doeleinden 

Artikel 5 lid 1 Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ 
De op de plankaart als "Agrarisch gebied" aangewezen gronden, zijn 
bestemd voor: 
 
a. agrarische bedrijvigheid: 

• in de vorm van een grondgebonden agrarisch bedrijf, 
• in de vorm van een intensieve veehouderij, uitsluitend binnen 

bebouwingsvlakken waarin op de plankaart de aanduiding "intensieve 
veehouderij toegestaan” voorkomt, en elders uitsluitend als tweede 
tak, 

 
… 
 
d. instandhouding van het aanwezige cultuurhistorisch waardevolle 
verkavelingspatroon, 
 
e. instandhouding en ontwikkeling van de afschermende erfbeplanting, met 
daarbij behorende erfsloot, direct aansluitend aan de zijgrenzen en de 
achtergrens van het bebouwingsvlak, met uitzondering van gronden binnen 
de op de plankaart voorkomende aanduiding “staand glas toegestaan”, 
 
… 
 
Toegestane bouwwerken 
Artikel 5 lid 5 Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ 
Binnen elk op de plankaart aangegeven bebouwingsvlak op de gronden als 
bedoeld in lid 1, mag uitsluitend worden gebouwd de bij een agrarisch bedrijf 
behorende bebouwing.  
 
Onder die bebouwing zijn begrepen kassen, ten hoogste één woning, zijnde 
de bedrijfswoning, en daarbij behorende bijgebouwen, tenzij: 

• het betreft een bebouwingsvlak met een op de plankaart 
voorkomende aanduiding "zonder bedrijfswoning", dan is geen 
bedrijfswoning toegestaan, of 

• het betreft een bebouwingsvlak met een op de plankaart 
voorkomende aanduiding "twee bedrijfswoningen toegestaan" dan 
zijn ten hoogste twee bedrijfswoningen toegestaan. 

 
Bouwen 

Artikel 5 lid 7 onder a Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ 
Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 5 en 6, gelden de 
volgende bepalingen: 

a. de afstand van gebouwen binnen bebouwingsvlakken tot het hart van 
de erfsloot mag niet minder dan 12 m bedragen; 

b. etc… 
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2.2 Strijdigheid met het bestemmingsplan 
 
De aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt aangemerkt als een verzoek om af te 
wijken van het bestemmingsplan. Hieronder wordt onderzocht op welke wijze afgeweken 
kan worden van het geldende bestemmingsplan. Als eerste wordt gekeken naar de 
mogelijkheid om binnenplans af te wijken. 

 
Omdat de afstand van het hart van de kavelsloot tot de uitbreiding van de de 
ligboxenstal op het kortste punt 5,6 meter is in plaats van 6,0 meter kan er geen gebruik 
gemaakt worden van deze binnenplanse afwijkingsmogelijkheid. In eerste instantie is er 
voor gekozen om toch medewerking te verlenen middels de binnenplanse afwijking. 
Hiervoor was gekozen omdat in het geval van de Ruttensepad 13 sprake is van een 
uitzonderlijke situatie waarbij de kavel taps naar de weg toe loopt. Omdat het perceel 
een gerende kavel is, is om de afstand te bepalen voor de uitbreiding van de ligboxenstal 
de gemiddelde afstand tot het hart van de erfsloot genomen.  
 
Naar aanleiding van een ingediend bezwaar en de uitspraak van de voorzieningenrechter 
is de conclusie getrokken dat er echter geen medewerking verleend kan worden middels 
de binnenplanse afwijking zoals bedoeld in artikel 5 lid 10 Bestemmingsplan ‘Landelijk 
gebied 2004’. Cumulatie van twee binnenplanse afwijkingsmogelijkheden is niet mogelijk, 
er kan dus niet boven op de afwijkingsmogelijkheid uit artikel 5 Bestemmingsplan 
‘Landelijk gebied 2004’ gebruik gemaakt worden van de algemene afwijkingsbevoegdheid 
uit artikel 27 Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ (10%-regeling). Ook de 
mogelijkheden om het plan te realiseren met behulp van artikel 2.12, lid 1, onder a, 
onder 2º van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in combinatie met 
artikel 4 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor) (‘kruimelgevallen’) 
ontbreken. Het plan kan wel vergund worden met toepassing van een 
afwijkingsprocedure ex artikel 2.12, eerste lid onder a, onder 3° Wabo. Voorliggende 
ruimtelijke onderbouwing is opgesteld in het kader van deze procedure. 
  

Vrijstelling (nu afwijking)  uitbreiden bestaande gebouwen 

Artikel 5 lid 10 Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het 
bepaalde in lid 7 onder a voor het bouwen en/of uitbreiden van 
bedrijfsgebouwen op het bestaande erf waarbij de afstand van de gebouwen 
tot het hart van de erfsloot niet minder dan 6 m mag bedragen mits: 

• is of wordt voorzien in een goede inpassing van een en ander in het 
landschap door middel van afschermende erfbeplanting, en 

• het bepaalde in artikel 4 (Beschrijving in Hoofdlijnen) in acht wordt 
genomen. 
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3. Ruimtelijk beleid 
 

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft aan welke onderwerpen 
tenminste in de toelichting bij het bestemmingsplan aan de orde moeten komen. Op 
grond van artikel 5.20 Bor is artikel 3.1.6 Bro van overeenkomstige toepassing op 
omgevingsvergunningen op grond van artikel 2.12 lid 1, onder a, onder 3° Wabo. 
Hieronder en in de hoofdstukken 4, 5 en 6 worden deze onderwerpen behandeld. In 
algemene bewoordingen komt het er op neer dat in de toelichting de gedachten worden 
neergelegd die aan het plan ten grondslag liggen. Het bevat de resultaten van onderzoek 
naar de bestaande toestand en naar de mogelijke en wenselijke ontwikkeling van het 
gebied. 
 

3.1 Europees beleid 
 

3.1.1 Natura 2000 (Vogel- en habitatrichtlijn) 
 
Algemeen 

Als uitvloeisel van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn zogenaamde Speciale 
Beschermingszones onderscheiden in het kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Deze 
gebieden vormen samen het Nederlandse deel van Natura 2000-gebieden, het Europese 
netwerk van natuurgebieden. 
De Friese IJsselmeerkust, het Ketelmeer en het Vossemeer, het Zwarte Meer en de 
natuurgebieden Weerribben en Wieden (Overijssel) zijn aangewezen als Natura 2000-
gebieden. 
 
De aanwijzing als Natura 2000-gebied heeft niet alleen gevolgen voor het aangewezen 
gebied, maar ook voor het omliggende gebied door de zogenaamde externe werking. Dit 
wil zeggen dat ontwikkeling of gebruik van gronden die buiten de Natura 2000-gebieden 
liggen van invloed kunnen zijn op de instandhoudingsdoelstellingen van het beschermde 
gebied. 
 
De Europese richtlijnen en de bescherming van de Speciale Beschermingszones zijn 
opgenomen in de nieuwe Natuurbeschermingswet 1998. Deze is sinds oktober 2005 van 
kracht. 
 
Toepassing op het plan 

In paragraaf 5.5 wordt ingegaan op de ligging van Natura 2000-gebieden.  

3.2 Rijksbeleid 
 

3.2.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
 
Algemeen 

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 22 november 2011 onder 
aanvaarding van een aantal moties door de Tweede Kamer aangenomen en 13 maart 
2012 vastgesteld. Onderdeel van deze structuurvisie is het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). 
 
Met de structuurvisie kiest het rijk voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 
13 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het 
resultaten boeken. Buiten deze 13 belangen hebben decentrale overheden 
beleidsvrijheid. Hieronder zijn de 13 nationale belangen weergegeven. De structuurvisie 
bepaalt de ambities voor Nederland in 2040. Deze hebben betrekking op de 
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concurrentiekracht, bereikbaarheid, en leefbaarheid en veiligheid van/in Nederland. Voor 
deze 3 rijksdoelen worden 13 onderwerpen van nationaal belang genoemd. Hiermee 
geeft het Rijk aan waarvoor zij verantwoordelijk is en waarop het resultaat wil boeken. 
De benoemde nationale belangen zijn: 
 

1. Een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in de stedelijke 
regio’s met een concentratie van topsectoren; 

2. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoorziening en de 
energietransitie; 

3. Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) stoffen via 
buisleidingen; 

4. Efficiënt gebruik van de ondergrond; 
5. Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor en vaarwegen rondom en tussen de 

belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbindingen; 
6. Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobiliteitssysteem van weg, 

spoor en vaarwegen; 
7. Het instandhouden van de hoofdnetwerken van weg, spoor en vaarwegen om het 

functioneren van de netwerken te waarborgen; 
8. Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en bescherming tegen 

geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 
9. Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en 

klimaatbestendige stedelijke (her)ontwikkeling; 
10. Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische 

en natuurlijke kwaliteiten; 
11. Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het overleven en ontwikkelen 

van flora- en faunasoorten; 
12. Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 
13. Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke 

plannen. 
 
De structuurvisie geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op 
rijksniveau en is de 'kapstok' voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke 
consequenties. De SVIR vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de 
Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving. 
Tevens vervangt het de ruimtelijke doelen en uitspraken in de volgende documenten: 
PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de agenda landschap, de agenda Vitaal 
Platteland en Pieken in de Delta. 
 
Delen van de structuurvisie die de nationale ruimtelijke belangen borgen en die juridische 
doorwerking behoeven, zijn uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur, de Amvb 
Ruimte (Barro). 
 
Het Rijk gaat er vanuit dat de nationale ruimtelijke belangen die via wet- en regelgeving 
opgedragen worden aan de andere overheden goed door hen worden behartigd. Het 
nieuwe Rijkstoezicht in de ruimtelijke ordening richt zich op het toezicht achteraf. 
Wanneer rijksdoelen en nationale belangen raken aan regionale opgaven, vraagt dit om 
heldere taakverdeling en samenwerkingsafspraken tussen de betrokken overheden. Waar 
het Barro bepalingen bevat gericht op gemeentelijke bestemmingsplannen gaat het Rijk 
er vanuit dat deze doorwerking krijgen. Het Rijk zal tijdens het opstellen en vaststellen 
van bestemmingsplannen dan ook niet toetsen op een correcte doorwerking van 
nationale belangen. Daarnaast blijft het Rijk opkomen voor zijn directe belangen bij 
gemeentelijke en provinciale plannen vanuit de rol van weg- en waterbeheerder 
(Rijkswaterstaat), eigenaar van defensieterreinen (ministerie van Defensie) en voor 
projecten in het kader van de rijkscoördinatieregeling rond rijksinpassingsplannen op het 
terrein van de energie-infrastructuur (het ministerie van EL&I). 
 
Toepassing op het plan 
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Voor  het onderliggende plan zijn in de SVIR geen onderwerpen opgenomen die 
aangemerkt worden als nationaal belang waarmee rekening gehouden dient te worden en 
er is dan ook geen sprake van de doorwerking van een nationaal belang bij dit 
bestemmingsplan. 
 

3.2.2 Flora- en faunawet 
 
Algemeen 

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild 
voorkomende inheemse planten en dieren. Samen met de Natuurbeschermingswet 1998 
heeft de Flora- en faunawet tot doel de Nederlandse natuur te beschermen. De Flora- en 
faunawet kent een 'zorgplicht'. Vanuit dit beginsel dient iedereen zo te handelen, of juist 
handelingen na te laten, dat de in het wild voorkomende dier- en plantensoorten daarvan 
géén of zo min mogelijk hinder ondervinden. De Flora- en faunawet kan dan ook 
belangrijke consequenties hebben voor ruimtelijke plannen. In paragraaf 5.5 Ecologie, 
Flora en Fauna en Natuur wordt  op de toepassing van het plan ingegaan. 
 
 

3.2.3 Natuurbeschermingswet 1998, herziening 2005 (2005) 
 
Algemeen 

De Natuurbeschermingswet 1998 (gewijzigd in 2005) regelt de bescherming van 
natuurgebieden in Nederland. Samen met de Flora- en faunawet vormt de 
Natuurbeschermingswet het beschermingsrecht voor zowel soorten als gebieden. De wet 
richt zich onder andere op gebieden die zijn aangewezen op basis van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. Ook wel Natura 2000-gebieden genoemd. Natura 2000 is een 
samenhangend Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. Naast de Natura 
2000-gebieden is de wet ook van kracht voor de Beschermde Natuurmonumenten en op 
de gebieden die de minister van EZ heeft aangewezen ter uitvoering van internationale 
verdragen en verplichtingen, zoals de Wetlands. De wet biedt de juridische basis voor 
vergunningverlening en bevat een voorzorgsbeginsel voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het 
voorzorgsbeginsel eist dat alle aspecten die met een project samenhangen en de 
instandhoudingsdoelstellingen in gevaar kunnen brengen, moeten worden onderzocht. Op 
basis van de Natuurbeschermingswet is geen specifieke lijst beschikbaar waarvoor een 
vergunning is vereist, wel zijn er gebiedsgerichte instandhoudingsdoelen. In paragraaf 
5.5 Ecologie, Flora en Fauna en Natuur wordt  op de toepassing van het plan ingegaan. 
 

3.3 Provinciaal beleid 
 

3.3.1 Omgevingsplan Flevoland 
 
Algemeen 

Op 2 november 2006 is het Omgevingsplan Flevoland 2006 door Provinciale Staten 
vastgesteld. In het Omgevingsplan Flevoland 2006 is het integrale omgevingsbeleid van 
de provincie Flevoland voor de periode 2006 - 2015 neergelegd, met een doorkijk naar 
2030. Het Omgevingsplan is een samenbundeling van de vier wettelijke plannen op 
provinciaal niveau: Streekplan, Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal 
Verkeer -en Vervoerplan. 
Door de vier plannen in één integraal plan samen te voegen, zijn de hoofdlijnen van het 
beleid van de provincie Flevoland compact en is de samenhang tussen de diverse 
beleidsterreinen het best gewaarborgd. Het Omgevingsplan bevat tevens de hoofdlijnen 
van het economische, sociale en culturele beleid. 
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De provincie stelt als voorwaarden voor eenevenwichtige groei: het behoud en het 
verbeteren van de kwaliteit van de samenleving, het milieu, het water, de natuur en het 
landschap. 
De provincie wil de agrarische sector in haar verdere ontwikkeling faciliteren en 
ondersteunen, zodanig dat er een duurzame, vitale landbouwsector ontstaat en er meer 
mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van andere economische functies in het 
landelijk gebied. Op vergroting van agrarische bouwpercelen is de beleidsregel 
kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied van toepassing. Richtinggevend is dat 
eerst de ruimtelijke mogelijkheden voor verhoging van het bebouwingspercentage zijn 
verkend en te beperkt zijn bevonden, voordat een vergroting van een agrarisch 
bouwperceel aan de orde kan komen. De vergroting dient verband te houden met de 
agrarische bedrijfsvoering of met een aangetoonde noodzaak voor aanwezige niet-
agrarische activiteit. Voorts wordt de voorwaarde gesteld dat de erfsingel hersteld wordt 
en dat de verkeersafwikkeling op het perceel en op de openbare weg veilig is. 
 
Toepassing op het plan 

Het plan valt binnen een bestaand agrarisch bebouwingsvlak. De oppervlakte van het 
bebouwingsvlak wordt niet aangepast, wel wordt over een lengte van enkele meters het 
de toegestane afstand van gebouwen binnen het bebouwinigsvlak tot het hart van de 
erfsloot met 40 centimeter verkleind. De bestaande erfsingel blijft intact, in hoofdstuk 4 
wordt uitgebreid ingegaan op de landschappelijke inpassing van het plan. Het perceel 
geeft voldoende ruimte om het aan de bedrijfsvoering gerelateerde verkeer veilig af te 
wikkelen. Het plan past hiermee in het provinciale beleid. 
 

3.4 Gemeentelijk beleid 
 

3.4.1 Structuurvisie Noordoostpolder 2025 
 
Algemeen 

De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de 
gemeenteraad. De Structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en 
gewenste waarden en kwaliteiten beschrijft. De visie heeft als doel de verschillende 
belangen, zoals voor het landschap, de kernen en de gemeenschap, zorgvuldig af te 
wegen. En hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te bepalen voor de periode tot 
2025. 
De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is vooral gericht op behoud en verbetering van 
de bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het 
versterken van het landschap en leefbaarheid in de gemeente Noordoostpolder. De 
Structuurvisie is een document voor de langere termijn. Daarom ken zij een zekere mate 
van globaliteit en abstractie. De visie vormt de basis voor ons toekomstig beleid, ter 
uitwerking van de structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen, uitwerkingsplannen, 
bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om concrete (plan)ontwikkelingen in gang 
te zetten. 
Over het gebruik van agrarische erven is het volgende verwoord in de Structuurvisie 
Noordoostpolder 2025. Onderstaande teksten zijn één op één overgenomen en zijn 
daarom cursief weergegeven. 
 
“Noordoostpolder is van oudsher een agrarische gemeente en ook vandaag de dag is de 

landbouw - en dan vooral de akkerbouw - belangrijk. De agrarische sector vormt een 

belangrijk onderdeel van de economie en is beeldbepalend voor het landschap. De 

landelijke trend van verdergaande schaalvergroting, verbreding en verduurzaming is ook 

in de gemeente Noordoostpolder zichtbaar. We verwachten dat deze ontwikkeling zich de 

komende jaren voortzet. Ook de stikstofproblematiek is een uitdagend thema voor de 

toekomst.” 
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“Wij zijn trots op onze agrarische achtergrond en willen dit blijven uitstralen. De 

landbouwsector en de innovatie die daarin plaatsheeft moet ook in de toekomst 

internationaal hoog aangeschreven staan. Wij willen ontwikkelingsruimte bieden voor 

schaalvergroting, maar ook aan vrijkomende bedrijven. Dit laatste is noodzakelijk om de 

vitaliteit van het gebied te borgen. Landbouw blijft de primaire functie in het landelijk 

gebied. Het zorgt ervoor dat het unieke polderlandschap open blijft en niet langzaam 

‘verrommelt’ door andere functies.” 

 

“Een belangrijke ontwikkeling die al een tijd aan de gang is en die in de toekomst nog 

sterker doorzet is de schaalvergroting, noodzakelijk voor een rendabele agrarische 

bedrijfsvoering. Als gevolg van de schaalvergroting stoppen veel agrariërs en worden de 

overgebleven bedrijven (aanzienlijk) groter. Bij schaalvergroting worden de gronden 

gekocht door de bedrijven die doorgaan, en de voormalige agrarische bouwpercelen 

(vab’s) met daarop de bedrijfsgebouwen en de dienstwoning komen vrij, met 

mogelijkheden voor ander gebruik. Voor de agrariërs die hun bedrijf opschalen is een 

erfuitbreiding noodzakelijk. Omdat de agrarische erven met hun karakteristieke singels 

van grote betekenis zijn voor het beeld van de Noordoostpolder, stellen we 

randvoorwaarden aan de erfuitbreiding. 

 

“We bieden bedrijven ruimte voor uitbreiding van het agrarische erf ten behoeve van een 

rendabele agrarische bedrijfsvoering. Erven mogen in de toekomst tot 3,0 ha bruto 

worden uitgebreid, waarbij de breedte maximaal 150 meter mag zijn en de diepte 

maximaal 200 meter. De grens van het erf wordt daarbij aan de achterkant en zijkant 

gevormd door het hart van de erf-/kavelsloot, terwijl de grens aan de voorkant van het 

erf wordt gevormd door de (kadastrale) begrenzing met de weg. Afhankelijk van de 

situatie en functie wordt in het kader van het bestemmingsplan maatwerk geleverd. Er 

geldt overigens een rooilijn van 33 meter vanaf de weg.” 

 
Toepassing op het plan 

Het plan omhelst niet de uitbreiding van een agraisch erf. Het plan valt binnen een 
bestaand agrarisch bebouwingsvlak. De oppervlakte van het bebouwingsvlak wordt niet 
aangepast, wel wordt over een lengte van enkele meters het de toegestane afstand van 
gebouwen binnen het bebouwinigsvlak tot het hart van de erfsloot met 40 centimeter 
verkleind. Het plan past hiermee in het provinciale beleid. De bestaande erfsingel blijft 
intact, hieronder in hoofdstuk 4 wordt uitgebreid ingegaan op de landschappelijke 
inpassing van het plan.  
 

3.4.2  Welstandsnota gemeente Noordoostpolder ‘Ruimte voor kwaliteit en 

welstandsvrijheid’ (2013) 
 
Algemeen 

Deze welstandsnota vaart een nieuwe koers. Een groot deel van het grondgebied van de 
gemeente Noordoostpolder wordt welstandsvrij terwijl voor bepaalde categorieën 
bouwwerken nog maar zeer beperkte welstandseisen zullen gelden. 
Tegelijkertijd gaat deze nota ook over het in stand houden en bevorderen van de 
kwaliteit van de bebouwing, die een duidelijke bijdrage levert aan het karakteristieke 
beeld van de gemeente. 
 
Toepassing op het plan 

Het plangebied valt in de welstandsnota onder de aanduiding landelijk gebied. Dit gebied 
is aan te merken als welstandsluw:Uitbreidingen en verbouwingen aan oorspronkelijke 
woningen, boerderijen inclusief eventueel aangebouwde schuur/stal en montageschuren 
dienen met respect voor de bestaande architectuur te worden uitgevoerd. Volstaan is 
echter met het stellen van eisen aan de meest naar de weg toegekeerd zijde van deze 
gebouwen.  
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Bijgebouwen bij woningen en losstaande bedrijfsgebouwen zijn welstandsvrij, zij het dat 
voor de bedrijfsgebouwen wel eisen worden gesteld aan het kleurgebruik.  Daar zijn 
alleen gedekte kleuren toegestaan.   
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4. Stedenbouwkundige beoordeling 
 

4.1 Landschappelijke inpassing 
 

4.1.1 Achtergrond 
De gemeente Noordoostpolder heeft een concentrische opbouw waarbij er na de 
drooglegging is verkaveld van buiten (vanaf de dijk) naar binnen met toepassing van een 
modulair verkavelingssysteem van rechthoekige kavels van 300 x 800 m. Dit systeem 
was gebaseerd op de toenmalige stand van de techniek. Hierna is de polder verder 
ingericht met infrastructuur, agrarische erven en dorpen. Merkwaardig genoeg is het 
Ruttensepad, in tegenstelling tot wegen elders in de polder, niet haaks op de verkaveling 
aangelegd. De reden hiervoor is niet bekend. De erven (gebouwen) zijn daarna uitgelijnd 
evenwijdig aan het Ruttensepad. Het (bijzondere) resultaat is dat bebouwing aan het 
Ruttensepad niet evenwijdig ligt aan de kavelsloten. In onderhavige situatie, nu er vrij 
strak naast de kavelsloot is gebouwd, wordt deze afwijking zichtbaar. 
 

4.1.2 Kaders bestemmingsplan 
Het perceel Ruttensepad 13 te Rutten valt, zoals eerder aangegeven, onder het geldende 
bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ en heeft de bestemming ‘Agrarisch gebied’.  Op 
grond van artikel 5 lid 7 bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ geldt er een minimale 
afstanden tussen de gebouwen en de erfsloot van 12 meter. De maat van 12 m is daarbij 
als volgt opgebouwd: 

• 2 meter tussen hart sloot en de insteek van de sloot; 
• 6 meter erfsingel; 
• 4 meter afstand tussen de erfsingel en de gebouwen op het erf.  

 
 

 
Fig. 5 Regeling bestemmingsplan Landelijk gebied 2004.  
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4.1.3 Afwijking 
Door middel van een afwijking (voorheen vrijstelling) is het mogelijk om op bestaande 
erven te bouwen tot op een afstand van 6 meter van het hart van de erfsloot. De maat 
van 6 meter komt voort uit de historisch gegroeide en overigens legale situatie dat veel 
agrarische bedrijfsgebouwen op basis van het vorige bestemmingsplan, zijn vergund tot 
een maat van 8 meter tot de overzijde van de sloot (wat overeenkomt met 6 meter tot 
hart sloot).  
 
De afwijking in het huidige bestemmingsplan is vooral opgenomen om niet te ‘knellen’ 
met de oude regeling. Gebouwen gerealiseerd op basis van het oude plan zouden immers 
verlengd moeten kunnen worden onder het nieuwe plan. Dit is in feite ook van 
toepassing op onderhavige situatie. De stal is vergund onder het oude bestemmingsplan 
en wordt verlengd onder de nieuwe regeling. 

 
Fig. 6 Afbeelding oude regeling  

 

4.1.4 De situatie 
De uitbreiding van de bebouwing van Ruttensepad 13 ligt op circa 5,6 meter uit het hart 
van de sloot. Hierdoor kan de hierboven genoemde binnenplanse afwijking niet worden 
toegepast.  
 
De gemeente is van oordeel dat er wel medewerking verleend kan worden met 
toepassing van een buitenplanse afwijking ex. art. 2.12, eerst lid, onder a, sub 3, van de 
Wet algemene beplaingen omgevingsrecht.  
 
Door de hierboven al geconstateerde lichte afwijking in de inrichting van de polder ter 
hoogte van het Ruttensepad, komt de uitbreiding (de verlengde stal) deels binnen die  
6 m te liggen. Het gaat om een marginale overschrijding van circa 40 centimeter die zich 
alleen voordoet voor de laatste meters van de uitbreiding.  
 
Tegen de achtergrond van de totale lengte van deze schuur, meer dan 70 m, valt een 
verschil van (maximaal) 40 centimeter weg in de meetmarges. Ook neemt de 
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overschrijding vanaf dit punt alleen maar af, na enkele meters bedraagt de afstand de 
vereiste zes meter om verder op te lopen tot circa 8 meter.  
 

4.1.5 Erfsingel 
De overschrijding is niet van invloed op de instandhouding van de huidige erfsingel. De 
nieuwbouw zet de bestaande lage goothoogte en bestaande dakhelling door. Hiermee 
kunnen debestaande bomen en  hun kronen behouden blijven. De onderbegroeiing kan 
volgens het beplantingsplan in stand gehouden / dan wel uitgevoerd worden. 
 
Bovendien is hier sprake van een dubbel erf met, daardoor, een dubbele erfsingel. Ook 
aan de andere zijde van de kavelsloot ligt een erf met erfsingel. Het betekent dat hier 
ruimschoots wordt voldaan aan de oorspronkelijke intentie van regeling voor 
erfbeplanting rond erven, te weten: het geven van beschutting, het geven van een, in de 
beleving,  ‘menselijke maat’ aan de erven in de uitgestrektheid van de polder en om 
esthetische redenen.  En inmiddels kan daar, 70 jaar na dato, ook een cultuurhistorisch 
belang aan worden toegekend. De erfsingels zijn karakteristiek en bepalen in belangrijke 
mate de beleving van de polder en daarmee haar identiteit. Met de voorgestelde 
wijziging komt deze intentie niet in het gedrang. 
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5. Omgevingsfactoren 
 

5.1 Algemeen 
In een goede ruimtelijke onderbouwing moet worden nagegaan of er milieuaspecten zijn 
(in of nabij het plangebied) die belemmeringen (kunnen) vormen voor de in het 
plangebied opgenomen functies. In dit kader dient aandacht te worden besteed aan: 
 
1. Archeologie; 
2. Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
3. Bodem; 
4. Cultuurhistorie; 
5. Flora- en fauna; 
6. Geluid(hinder); 
7. Luchtkwaliteit; 
8. M.E.R.-beoordeling; 
9. Milieu(hinder); 
10. Verkeer en vervoer; 
11. Water(toets). 
 

5.2  Archeologie 
 
Aanleiding en doel 

De toenemende bedreiging van het archeologische erfgoed in heel Europa, niet alleen 
door natuurlijke processen of ondeskundig gebruik van het bodemarchief, maar ook door 
ontwikkelingen in de ruimtelijke ordening, gaf aanleiding voor het in 1992 door de 
Europese lidstaten ondertekende Verdrag van Valletta. Dit verdrag wordt ook wel het 
Verdrag van Malta genoemd. Doel van het archeologisch (voor)onderzoek is het waar 
nodig beschermen van archeologische waarden en het streven naar behoud van de 
waarden in de bodem (in situ). De essentie van het archeologisch (voor)onderzoek is het 
verkrijgen van gegevens over de archeologische resten in de bodem teneinde in een 
vroeg stadium een goede afweging te kunnen maken van alle bij een ruimtelijk besluit 
betrokken belangen. 
 
Doorwerking naar het plan 

In de toelichting moet worden aangegeven hoe het cultureel erfgoed wordt beschermd in 
relatie tot de wettelijke bepalingen (Wet op de archeologische monumentenzorg) en hoe 
met het oog op het noodzakelijk onderzoek met het aspect archeologie is omgegaan. 
Eventuele onderzoeksrapporten moeten als bijlage bij de toelichting worden gevoegd. Op 
basis van de gemeentelijke archeologische beleidsadvieskaart geldt het volgende ten 
aanzien van het aspect archeologie in relatie tot het plangebied. Daartoe eerst een 
uitsnede van de archeologische beleidskaart (zie figuur 7). 
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Fig. 7 Uitsnede archeologische beleidsadvieskaart 

 
Ter plaatse van het plan geldt een lage archeologische verwachting. Er hoeft geen 
archeologisch onderzoek uitgevoerd te worden. 
 

5.3 Besluit externe veiligheid inrichtingen 
 
Aanleiding en doel 

Bij het transport, de opslag en bij het be- en verwerken in bedrijven van gevaarlijke 
stoffen, maar ook nabij luchthavens bestaat de kans op ongevallen waarbij slachtoffers 
vallen die niet bij de activiteit betrokken zijn. Personen die in bedrijven werken worden 
door de wetgeving rond arbeidsomstandigheden beschermd. Personen die zich buiten 
(extern) de bedrijfsgrens bevinden worden beschermd door wet- en regelgeving voor 
externe veiligheid. De vuurwerkramp in Enschede van mei 2000 heeft geresulteerd in een 
formalisering en deels aanscherping van wet- en regelgeving om het risico van dergelijke 
ongevallen te beperken. 
Het doel van de toets op externe veiligheidsaspecten rond ruimtelijke plannen is na te 
gaan welke risico’s de voorgenomen ontwikkelingen met zich brengen. Dit om de 
mogelijkheid te bieden een externe veiligheidssituatie te creëren die voldoet aan de 
behoeften. Daartoe kan het ruimtelijk initiatief of specifieke wijze worden ingevuld en 
kunnen eventuele aanvullende maatregelen worden getroffen. 
Het externe veiligheidsonderzoek richt zich eerst op het plaatsgebonden risico. Dit geeft 
een beeld van de ruimtelijke verdeling van de hoogte van de risico’s rond een bron. 
Vervolgens wordt nagegaan wat de hoogte van het groepsrisico is. Dit geeft inzicht in de 
aantallen personen die bij een ongeval kunnen worden betrokken. Als er sprake is van 
groepsrisico, als een ongeval tot meer dan 10 dodelijke slachtoffers kan leiden, moeten 
risicogegevens worden verzameld, moet een advies over het voorgenomen initiatief aan 
de regionale brandweer worden gevraagd en is de initiatiefnemer verplicht de 
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veranderingen in het groepsrisico door de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling te 
verantwoorden. 
 
Doorwerking naar het plan  

Het Besluit richt zich primair op inrichtingen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. In 
artikel 2, lid 1 van het BEVI staan de inrichtingen genoemd waarop het besluit van 
toepassing is. Deze inrichtingen brengen risico’s met zich mee voor de in de omgeving 
aanwezige risicogevoelige objecten. Het plan valt niet aan te merken als een Bevi-
inrichting. Het plan wordt ook niet aangemerkt als een (beperkt) kwetsbaar object, er 
hoeft dus niet beoordeeld te worden of er in de nabijheid van het terrein eventueel Bevi-
inrichtingen zijn die van invloed zijn/kunnen zijn op de ontwikkeling. Om dit vast te 
stellen is een check uitgevoerd aan de risicokaart Flevoland. Dit levert het volgende beeld 
op. Het plangebied bevindt zich binnen de oranje cirkel. 
 
 

 
Fig. 8 Risicokaart Flevoland (IPO) 

 
Er bevinden zich geen Bevi-inrichtingen in de directe nabijheid van het plangebied, zodat 
nader onderzoek vanuit het aspect Externe veiligheid niet nodig is. 
 

5.4 Bodem 
 
Aanleiding en doel 

De mens gebruikt de bodem op vele manier, voor bijvoorbeeld woningbouw, landbouw, 
aanleg van wegen en winning van grondstoffen. Om te zorgen dat dit ook in de toekomst 
mogelijk blijft, is een duurzaam beheer van de bodem belangrijk. Doordat de mens al 
vele eeuwen gebruik maakt van de bodem heeft hij overal sporen achtergelaten. Deze 
sporen zijn terug te zien in het landschap en te vinden op en in de bodem. Door 
bodemsanering worden de ernstige chemische verontreiniging van de bodem aangepakt. 
Bescherming van de bodem betekent bovendien het voorkomen dat schone grond 
verontreinigd raakt en het rekening houden met de eigenschappen van de bodem. 
Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem. 
Een bodemonderzoek moeten worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem 
geschikt is voor de geplande functie en of sprake is van een eventuele 
saneringsnoodzaak. 
 
Doorwerking naar het plan  

In de goede ruimtelijke onderbouwing dient aangegeven te worden wat de kwaliteit van 
de bodem ter plaatse van het plangebied is. Tevens dient, op basis van de Mor 
(Ministeriële regeling omgevingsrecht), bij de aanvraag van een omgevingsvergunning 
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voor de activiteit bouwen een rapportage van een recent uitgevoerd verkennend 
bodemonderzoek toegevoegd te worden. Voor verkennend bodemonderzoek op een 
locatie wordt de norm NEN 5740 gehanteerd (onderzoeksstrategie voor verkennend 
bodemonderzoek). 
 
De bodemonderzoeksplicht geldt alleen voor bouwwerken waarvoor: 
 

• een reguliere omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is vereist; 
• waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend (twee of meer uren per dag) 

mensen zullen verblijven; 
• die de grond raken; 
• waarvan het bestaande gebruik wijzigt (interne verbouwing); 
• die niet naar aard en omvang gelijk zijn aan een bouwwerk genoemd in het 

Besluit bouwwerken; 
• waarvan geen reeds bruikbare recente onderzoeksresultaten aanwezig zijn; 
• die geen tijdelijk bouwwerk betreffen waarbij uit het vooronderzoek blijkt dat de 

locatie onverdacht is. 
 

Aan een aantal van de genoemde voorwaarden wordt voldaan. Een verkennend 
bodemonderzoek is noodzakelijk. 
 
Door onderzoeksbureau Van der Poel Milieu Advies B.B. een onderzoek uitgevoerd. Het 
gehele onderzoeksrapport, bekend onder de gegevens “Verkennend bodemonderzoek 
Ruttensepad 13, Rutten”, rapportnummer 2014.199, d.d. juli 2014 is als bijlage bij deze 
ruimtelijke onderbouwing gevoegd. Hieronder volgen, integraal overgenomen en cursief 
weergegeven, de conclusies van het uitgevoerde onderzoek, waarbij voor een weergave 
van alle gegevens wordt verwezen naar de rapportage in de bijlage: 
 
De gemeten overschrijdingen zijn dusdanig dat aanvullende maatregelen en/of analyses 

niet noodzakelijk worden geacht. 

 

Milieutechnisch zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen uitbreidingen op 

locatie. 

 

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

Aanleiding en doel 

In Nederland zijn er verschillende wetten die de natuur beschermen. De belangrijkste zijn 
de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet, zoals reeds aangegeven in 
paragraaf 3.2.2 en 3.2.3. Door de natuur te beschermen kunnen zeldzame diersoorten en 
plantensoorten beter overleven. 
 
- Natuurbeschermingswet 1998: gebiedsbescherming 
De Natuurbeschermingswet 1998 is alleen gericht op gebiedsbescherming. De wet regelt 
de natuurbescherming van bijvoorbeeld beschermde Natuurmonumenten, Natura 2000-
gebieden en Wetlands. 
 
- Flora- en faunawet: natuurbescherming voor planten en dieren 
De Flora- en faunawet beschermt in het wild voorkomende diersoorten en 
plantensoorten. De wet heeft regels over de jacht, beheer en schadebestrijding. Ook 
omvat het regels over de handel in dieren en planten en het bezit van bedreigde dieren 
en planten. Het is niet toegestaan planten te plukken die onder de Flora- en faunawet 
vallen. Dieren die onder de wet vallen, mogen niet worden gedood, gevangen of 
verstoord. 
 
Doorwerking naar het plan 
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Gebiedsbescherming 
Hieronder is een eerste check ten opzichte van waardevolle natuurgebieden uitgevoerd. 
In figuur 8 is een uitsnede van de interactieve EHS-kaart van de provincie Flevoland 
weergegeven. 
 
  

 
Fig. 9 Uitsnede Natura 2000 Network Viewer 

 
Op 1,2 kilometer afstand van het plangebied bevind zich het waardevolle natuurgebied  
IJsselmeer (Natura 2000-gebied, Wetlands). Het plangebied bevindt zich niet binnen dit 
gebied en levert ook geen nieuwe milieuhinderlijke functie op waarbij negatieve 
significante effecten optreden. Verder zijn op respectievelijk circa 14,3 kilometer afstand 
het Natura 2000-gebied Rottige Meente en op circa 15,3 kilometer het Natura 2000-
gebied De Weerribben gelegen. Het voornemen levert geen hinder op voor de genoemde 
natuurgebieden, zodat nader onderzoek naar de zogeheten gebiedsbescherming niet aan 
de orde is.Het plan voorziet in een uitbreiding van een ligboxstal, echter zal het aantal 
dieren niet toenemen waardoor er geen negatieve significante effecten optreden.  
 
Soortenbescherming 
Naast de gebiedsbescherming is er ook nog de zogeheten ‘soortenbescherming’ uit de 
Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet is gemaakt om planten- en diersoorten die vrij 
in het wild leven te beschermen. 
Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de 
bescherming van deze wet. Om deze kwetsbare soorten te beschermen bevat de Flora- 
en faunawet een aantal verbodsbepalingen. Onder bepaalde voorwaarden mogen de 
activiteiten wel doorgaan. 
Het is verboden: 

1. Beschermde inheemse plantensoorten te plukken, te verzamelen, af te snijden, uit 
te steken, te vernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op enig andere wijze 
van hun groeiplaats te verwijderen; 

2. Beschermde inheemse diersoorten te doden, te verwonden, te vangen, te 
bemachtigen of met het oog daarop op te sporen opzettelijk te verontrusten; 

3. Van beschermde inheemse diersoorten de nesten, holen of andere voortplantings- 
of vaste rust- of verblijfplaatsen te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te 
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nemen of te verstoren, de eieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te 
beschadigen of te vernielen 

 
Van belang is om na te gaan of één of meerdere van deze ‘verbodsactiviteiten’ aan de 
orde is of kan zijn.  
 
De uitbreiding is reeds gerealiseerd, de oorspronkelijke situatie is niet meer in beeld te 
brengen. Mochten er vanuit soortenbescherming maatregelen noodzakelijk zijn geweest 
dan valt dit niet meer na te gaan.  
 
Er worden er geen bomen gekapt en op de uitbreidingstekening is aangegeven dat de 
bestaande groensingel intact blijft. Er worden geen voor de flora- en fauna waardevolle 
waarden aangetast, nader onderzoek naar soortenbescherming is niet nodig. 
 

5.6 Geluid(hinder) 
 
Aanleiding en doel 

Geluid kan hinderlijk en schadelijk voor de gezondheid zijn. Zo kunnen hoge 
geluidsniveaus het gehoor beschadigen. Maar ook verstoring van de slaap kan op de 
lange duur slecht zijn voor de gezondheid. In Nederland zijn afspraken gemaakt over wat 
acceptabele geluidsniveaus zijn en wat niet (de geluidsnormen). 
Op Europees niveau is het voornaamste doel op het gebied van geluidshinder dat 
niemand wordt blootgesteld aan geluidsniveaus die zijn of haar gezondheid en de 
kwaliteit van zijn of haar bestaan in gevaar brengen. 
Voor de bestrijding van geluidshinder kunnen verschillende soorten maatregelen worden 
getroffen: bestrijding van geluid aan de bron, bijvoorbeeld stillere auto's, stillere 
wegdekken, het verkeersluw maken van straten, het zachter zetten van de stereo, het 
dempen van de piano. Maatregelen tussen bron en ontvanger; bijvoorbeeld het plaatsen 
van een geluidsscherm of -wal of een betere muurisolatie tussen woningen. Maatregelen 
aan de kant van de ontvanger; meestal gaat het dan om het aanbrengen van (extra) 
geluidsisolatie aan de woning en het rekening houden met geluidsnormeringseisen bij het 
ontwerpen van woningen. 
Het doel van het akoestisch onderzoek bij ruimtelijke plannen is het voorkomen van 
geluidshinder bij geluidsgevoelige objecten (scholen, woningen, etc.) door het aanhouden 
van voldoende afstand ten opzichte van geluidsproducenten (industrie, railverkeer etc.) 
of het treffen van andere maatregelen. 
De verplichting tot uitvoering van een akoestisch onderzoek is vastgelegd in de Wet 
geluidhinder (Wgh). De Wgh bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid 
van geluidniveaus als gevolg van rail- en wegverkeerslawaai, industrielawaai en 
luchtvaartlawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek moet worden 
uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan of het 
nemen van een projectafwijkingsbesluit indien het plan een geluidgevoelig object 
mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het plan 
een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. 
Het akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke voorkeursgrenswaarde bij 
geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn om 
aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. 
 
Doorwerking naar het plan 

Het plan betreft geen geluidsgevoelig object, er hoeft dus niet gekeken te worden of dat 
er gebouwd wordt binnen de geluidszone van een bestaande bron. In het nieuwe plan 
wordt bebouwing mogelijk gemaakt 40 centimeter dichter bij de woning op Ruttensepad 
15 dan het vigerende plan (na afwijking) mogelijk maakt. De commissie voor de 
bezwaarschriften van de gemeente Noordoostpolder (hierna commissie) heeft op 17 
september 2014 reeds overwogen dat in de nieuwe situatie de melkmachines in de kelder 
van de uitbreiding geplaatst zullen worden. Aanvrager heeft volgens de commissie hier 
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bewust voor gekozen om eventuele hinder voor de omgeving te reduceren. Voor wat 
betreft de milieukundige gevolgen is er een melding op grond van het Activiteitenbesluit 
gedaan. De commissie is van mening dat het college in redelijkheid aan de belangen van 
aanvrager/vergunninghouder een zwaarder gewicht heeft kunnen toekennen dan aan die 
van de bewoners van het belendende perceel.  
 

5.7 Luchtkwaliteit 
 

Aanleiding en doel 

Een gezonde buitenlucht is belangrijk voor de maatschappij. Tot op Europees niveau 
spant men zich daarom in om de luchtkwaliteit op orde te krijgen door middel van regels 
en normen. Hoewel de luchtkwaliteit de afgelopen decennia in Nederland is verbeterd, 
voldoet ze nog steeds niet overal aan de normen. Met name fijn stof en stikstofdioxiden 
leveren problemen op. Een groot aantal bouwprojecten, zoals wegverbredingen en de 
aanleg van bedrijventerreinen en nieuwbouwwijken, lagen en liggen daarom soms nog 
steeds stil. Doordat in overschrijdingsgebieden soms ook gewenste of noodzakelijke 
plannen en projecten worden stilgelegd, ontstond een discussie om gewenste en soms 
noodzakelijke plannen toch doorgang te kunnen laten vinden. Dat heeft geresulteerd in 
nieuwe regels voor luchtkwaliteit. 
 
Het doel van het luchtkwaliteitsonderzoek is het geven van inzicht in de gevolgen van 
een plan voor de luchtkwaliteit om een goede luchtkwaliteit te kunnen garanderen. 
Daarom moet luchtkwaliteit al in een vroeg stadium van de planvorming worden 
meegewogen. Gegevens over de luchtkwaliteit worden verzameld om vervolgens te 
kunnen bepalen of er voor het doorgaan van het project al dan niet aanvullende 
maatregelen nodig zijn. In de praktijk zullen met name fijn stof en stikstofdioxiden 
moeten worden onderzocht. Daarnaast kan een goede ruimtelijke ordening met zich 
brengen dat een afweging wordt gemaakt rondom de aanvaardbaarheid van een project 
op een bepaalde locatie. 
 
De luchtkwaliteit hoeft (artikel 5.16 Wet milieubeheer) geen belemmering te vormen 
voor ruimtelijke ontwikkelingen als: 

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

• een plan of project niet in betekenende mate (NIBM) bijdraagt; 
• een project per saldo niet tot een verslechtering van de luchtkwaliteit leidt; 
• een project is opgenomen in een regionaal programma van maatregelen of in het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) dat tevens voorziet in 
maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren. 

 
Doorwerking naar het plan 

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in de 
Wet Milieubeheer (Wm), hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende 
bijlagen. 
 
Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een omgevingsvergunning ex. artikel 
2.12, eerste lid, onder a, sub 3 Wabo verleend worden indien: 
 

• aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt 
leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet Milieubeheer 
opgenomen 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; 
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• aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet 
in betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof 
waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen, of; 

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

Van een verslechtering van de luchtkwaliteit "in betekenende mate" is sprake indien zich 
één van de volgende ontwikkelingen voordoet: 
 

a. woningbouw: minimaal 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of 3.000 
woningen bij 2 ontsluitende wegen; 

b. infrastructuur: minimaal 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd 
voor minder congestie); 

c. kantoorlocaties: minimaal 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende 
weg, 200.000 m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen. 

 
De voorliggende omgevingsvergunning biedt de mogelijkheid om een bestaande 
ligboxenstal uit te breiden. Het project is qua omvang en daarmee gepaard gaande 
verkeersaantrekkende werking niet gelijk te stellen met bovengenoemde projecten. Het 
project kan derhalve worden beschouwd als een NIBM-project. Nader onderzoek naar de 
luchtkwaliteit is niet nodig. 
 

5.8 M.E.R.-beoordeling 
 
Aanleiding en doel 

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang 
een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld 
aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming 
plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een 
milieuvergunningsprocedure. 
 
Doorwerking naar het plan 

In het Besluit m.e.r., bijlage D, onder artikel 14 (fokken, mesten of houden van dieren)) 
staat onder artikel 14.7 tot en met 14.10 genoemd dat een m.e.r-beoordeling moet 
plaatsvinden indien de activiteit betrekking heeft op de oprichting, wijziging of uitbreiding 
van een installatie voor het fokken, mesten of houden van dieren in gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft op meer dan: 
 

7. 200 stuks melk-, kalf- of zoogkoeien ouder dan 2 jaar (Rav cat. A.1 en A.2 
8. 340 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (Rav cat. A 3), 
9. 340 stuks melk-, kalf- en zoogkoeien ouder dan 2 jaar en vrouwlijk jongvee tot 2 

jaar (Rav cat. A 1, A 2 en A 3), 
10. 1200 stuks vleesrunderen (Rav cat. A.4 t/m A.7), 

 
In het plan worden geen extra dierplaatsen mogelijk gemaakt, het bestaande dieraantal 
blijft gelijk. Qua aard, omvang en ligging is voorliggend ruimtelijk plan niet gelijk te 
stellen aan de betreffende en omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r. 
 
Echter, op 1 april 2011 heeft een wijziging van het Besluit m.e.r. plaatsgevonden. 
Daardoor is nu een beoordeling van een activiteit zoals die voorkomt op lijst D 
noodzakelijk, zelfs al is de omvang van de activiteit ver onder de drempelwaarde 
gelegen. 
 
Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst 
en die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd of 
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belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Deze vormvrije m.e.r.-
beoordeling kan tot twee uitkomsten leiden: 

• Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.-beoordeling 
noodzakelijk; 

• Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 
m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een m.e.r. 

 
In bijlage III van de EU-richtlijn m.e.r staan de criteria genoemd waarnaar moet worden 
gekeken bij de beoordeling. In voorliggende casus is gekeken naar deze Europese 
criteria. 
 
Op basis van de uitkomsten in dit hoofdstuk 4 – Omgevingsfactoren – is inzichtelijk 
gemaakt dat er geen belangrijk nadelige gevolgen zijn voor de omgeving en het milieu. 
Verder hebben de locatie en de omgeving verder geen bijzondere kenmerken die 
geschaad worden door het initiatief. Gezien de aard van de ingrepen zijn verder geen 
negatieve effecten te verwachten, zodat op basis hiervan verder kan worden afgezien 
van het verrichten van een (vorm)vrije m.e.r.-beoordeling. 
 

5.9 Milieu(hinder) 
 

Aanleiding en doel 

Nieuwe functies kunnen milieuhinderlijk zijn voor omringende woningen dan wel 
bedrijven. Er dient een beoordeling plaats te vinden of de nieuwe functie wel 
milieuhygiënisch inpasbaar is. 
Er dient daarom beoordeeld te worden of in de omgeving van het plangebied functies 
voorkomen die gehinderd kunnen worden door onderhavig project of waarvan het project 
juist hinder ondervindt.  
 
Doorwerking naar het plan 

In het nieuwe plan wordt bebouwing mogelijk gemaakt 40 centimeter dichter bij de 
woning op Ruttensepad 15 dan het vigerende plan (na afwijking) mogelijk maakt. De 
commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Noordoostpolder heeft op 17 
september 2014 reeds overwogen dat in de nieuwe situatie de melkmachines in de kelder 
van de uitbreiding geplaatst zullen worden. Aanvrager heeft volgens de commissie hier 
bewust voor gekozen om eventuele hinder voor de omgeving te reduceren. Voor wat 
betreft de milieukundige gevolgen is er een melding op grond van het Activiteitenbesluit 
gedaan. De commissie is van mening dat het college in redelijkheid aan de belangen van 
aanvrager/vergunninghouder een zwaarder gewicht heeft kunnen toekennen dan aan die 
van de bewoners van het belendende perceel.  
 
 

5.10 Verkeer en vervoer 
 
Aanleiding en doel 

Nieuwe functies of uitbreidingen daarvan betekenen meestal ook dat er sprake is of zal 
zijn van een toename van verkeersbewegingen, alsmede ontstaat er een 
parkeerbehoefte. Uitgangspunt is dat nieuwe functies geen onevenredige extra hinder 
veroorzaken voor reeds aanwezige functies in de omgeving en dat parkeren bij voorkeur 
plaats vindt op eigen terrein. 
 
Doorwerking naar het plan 

De stal wordt uitgebreid maar er worden geen extra dierenplaatsen gerealiseerd. Er zijn 
geen extra verkeersbewegingen en parkeerbehoefte te verwachten als gevolg van het 
plan. Het erf is voldoende groot om de bestaande parkeerbehoefte op te vangen en te 
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voorzien in voldoende manouvreer ruimte. Het plan is hiermee op het gebied van verkeer 
en vervoer ruimtelijk inpasbaar. 
 

5.11 Water(toets) 
 
Aanleiding en doel 

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de Watertoets wettelijk verplicht door de 
verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft 
betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijnde 
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. 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'.  
 

Doorwerking naar het plan 

Op 16 december 2014 is via het instrument www.dewatertoets.nl de zogeheten 
watertoets uitgevoerd. Het waterschap Zuiderzeeland heeft de ruimtelijke onderbouwing 
doorgenomen en komt tot de conclusie dat voor de uitbreiding van de ligboxenstal aan 
het Ruttensepad, anders dan aangegeven in de digitale watertoets, geen sprake is van de 
normale procedure( zie bijlage 2 reactie Waterschap Zuiderzeeland).   
 
De uitbreiding van de ligboxenstal vind plaats op 5,6 meter van het hart van de 
kavelsloot, dit is naar de mening van het waterschap ruim genoeg. Geen opmerkingen 
hieromtrent. De netto toename van het verhard oppervlak is minimaal (ca. 335 m²) en 
ruim onder de in de beleidsregel ‘Compensatie toename verharding en versnelde afvoer’ 
gestelde ondergrens (meer dan 2.500 m²). Zodoende ziet het waterschap ook 
hieromtrent geen bijzonderheden. 
 
Indien m.b.t. (huishoudelijk) afvalwater gebruik wordt gemaakt van de bestaande 
voorzieningen, dan zijn er vanuit het waterschap in dit kader ook geen aanvullende 
opmerkingen.  
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6. Uitvoerbaarheid 
 

6.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
 
De omgevingsvergunning zal als ontwerp zes weken ter inzage gelegd worden. 
 

6.2 Economische uitvoerbaarheid 
De kosten van dit plan komen voor rekening van de gemeente. Aangezien het college 
niet bevoegd was een binnenplanse afwijking te verlenen, maar dit wel gedaan had. De 
consequentie is dat er een buitenplanse afwijking gevoerd moet worden. De gemeente is 
van oordeel dat de procedurekosten voor het doorlopen van een uitgebreide 
voorbereidingsprocedure voor rekening komen van de gemeente.   
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7. Bijlagen 

 
Bijlage 1: Verkennend bodemonderzoek (Van der Poel Milieu Advies B.V.) (juli 2014) 
Bijlage 2: Mail Waterschap (06-01-2015) 


