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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 
Op de locatie Burchtweg 17 te Bant is het bedrijf Agrico Research (AR) gevestigd. AR 
is het veredelingsbedrijf van de coöperatie Agrico die haar hoofdkantoor in Emmeloord 
heeft. Agrico is een op export gerichte coöperatie van circa 900 ledentelers die zich 
hebben gespecialiseerd in de teelt van pootaardappelen, tafelaardappelen en 
biologisch geteelde aardappelen met een portfolio van meer dan 100 verschillende 
rassen. AI meer dan 50 jaar heeft AR als belangrijkste taak om het portfolio te 
vernieuwen en te verbeteren door middel van klassieke aardappelveredeling in de 
daarvoor bestemde onderzoekskas. AR is een historisch gegroeid bedrijf op de locatie 
Burchtweg 17. 

De voorgenomen ontwikkeling betreft een uitbreiding van het bestaande bedrijf. 
Voortschrijdende ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden waarop de moderne 
plantenveredeling berust, geven namelijk aanleiding om de huidige onderzoekskas uit 
1989 te vernieuwen en te verdubbelen en van ondersteunende voorzieningen te 
voorzien, zoals een bassin. 

 

De gemeente heeft bij brief van 7 juli 2015 aangegeven dat zij hieraan in principe 
medewerking wil verlenen, mits er sprake is van een goede landschappelijke 
inpassing. 

 

Op basis van het vigerende bestemmingsplan zijn de voorgenomen ontwikkelingen 
niet mogelijk. Het vigerende bestemmingsplan dient hiervoor herzien te worden.  

 

Het voorliggende bestemmingsplan is de juridisch-planologische regeling die de 
voorgenomen ontwikkelingen mogelijk maakt.  

1.2  Ligging plangebied 
Het plangebied ligt in het buitengebied van de gemeente Noordoostpolder. De locatie 
ligt tussen de kernen Bant en Luttelgeest. Het betreft de percelen bij Burchtweg 17. De 
afstand tot de kern Bant bedraagt hemelsbreed circa 2,8 kilometer en de afstand tot de 
kern Luttelgeest bedraagt hemelsbreed circa 3,2 kilometer.  

 

Het plangebied wordt begrensd door agrarische percelen aan de west-, noord- en 
oostzijde en de Burchtweg aan de zuidzijde. 

 

De globale ligging van het plangebied is in beeld gebracht op de volgende afbeelding. 
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Afbeelding: Globale ligging plangebied 

1.3  Geldend bestemmingsplan 
De bestaande functies in het plangebied zijn nu geregeld in het bestemmingsplan 
'Landelijk Gebied 2004'. Dat bestemmingsplan is op 11 januari 2008 onherroepelijk 
geworden.  

 

Het perceel heeft hierin de bestemming 'Agrarisch gebied' met een bebouwingsvlak 
voor het bestaande erf. Binnen het bebouwingsvlak is een agrarisch bedrijf met 
bijbehorende bebouwing toegestaan. 

Een uitsnede van de plankaart van het bestemmingsplan is weergeven op de volgende 
afbeelding. 
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Afbeelding: Uitsnede plankaart geldend bestemmingsplan 

 

De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan, 
aangezien het bestaande erf hier geen ruimte voor biedt en de uitbreiding de maximale 
afmetingen van het bestaande erf overschrijden. Ook de wijzigings- of 
afwijkingsmogelijkheden uit het geldende bestemmingsplan bieden onvoldoende 
mogelijkheden voor de voorgenomen ontwikkeling. Daarom is het vaststellen van een 
nieuw bestemmingsplan nodig.  

1.4  De bij het plan behorende stukken 
Het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Burchtweg 17 te Bant' bestaat uit de volgende 
stukken: 

 verbeelding (tek. nr. NL.IMRO.0171.BP00567-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 
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 en toekomstige situatie. 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  Huidige situatie  
Het plangebied 

Het plangebied betreft de locatie Burchtweg 17 te Bant. Het plangebied ligt in het 
buitengebied van de gemeente Noordoostpolder, tussen de kernen Bant en 
Luttelgeest.  

 

Op de locatie is het bedrijf Agrico Research gevestigd. Agrico Research (AR) in Bant is 
het veredelingsbedrijf van de coöperatie Agrico. Het bedrijf AR is een historisch 
gegroeid bedrijf op deze locatie. Door de activiteiten gerelateerd aan de agrarische 
sector past het bedrijf prima in het buitengebied van de gemeente. AR is een aanwinst 
voor de agrarische sector en innovatie op dit gebied in de gemeente. De polder is een 
gebied voor de agrarische sector en aanverwante bedrijven en zal met de toekomst 
mee moeten 'verkleuren' in hun gewenste ontwikkelingen.  

 

Het erf betreft een voormalig agrarisch bedrijfsperceel. Op het erf staan een woonhuis 
met bijgebouw en bedrijfsbebouwing. Het erf wordt omzoomd door een houtwal. De 
huidige oppervlakte van het perceel is circa 2,3 hectare. Rondom het perceel liggen 
agrarische gronden en ten zuiden van de locatie is een agrarisch bedrijf gesitueerd. 
Het plangebied is ontsloten op de Burchtweg.  

 

 
Afbeelding: Luchtfoto plangebied 
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Het bedrijf 

Agrico Research (AR) maakt onderdeel uit van de coöperatie Agrico. De coöperatie 
Agrico heeft haar hoofdkantoor in Emmeloord. Agrico is een sterk op export gerichte 
primaire coöperatie van circa 900 ledentelers die zich hebben gespecialiseerd in de 
teelt van pootaardappelen, tafelaardappelen en biologisch geteelde aardappelen. Het 
productportfolio bestaat uit meer dan 100 verschillende rassen.  

 

In de visie van Agrico is het bedrijf marktleider en wereldspeler in het marktgericht 
ontwikkelen van aardappelrassen en het (laten) produceren en vermarkten van 
hoogwaardig pootgoed en tafelaardappelen die zowel biologisch als gangbaar worden 
geteeld. Agrico ziet zich als een service verlenende regisseur van de volledige keten 
van ontwikkeling van nieuwe rassen tot afzet aan de consument. In de prospectus (zie 
Bijlage 1) is nader ingegaan op de activiteiten en visie van het bedrijf. AR is een 
belangrijk onderdeel van het bedrijf om deze visie verder uit te bouwen.  

 

AR is het enige veredelingsbedrijf van de coöperatie Agrico. Al meer dan 50 jaar heeft 
AR als belangrijkste taak om het portfolio van Agrico te vernieuwen en te verbeteren 
door middel van klassieke aardappelveredeling. AR als bedrijf is te vergelijken met een 
proefstation voor akkerbouwonderzoek. Het beschikt over circa 98 hectare zorgvuldig 
gecultiveerde landbouwgrond, bewaarfaciliteiten, laboratoria en een onderzoekskas. 
In de onderzoekskas worden handmatig kruisingen ten behoeve van het 
veredelingswerk uitgevoerd, wordt de eerste generatie aardappeltjes uit botanisch 
zaad opgetrokken en worden allerlei proeven uitgevoerd die het veredelingswerk 
ondersteunen. Als zodanig hebben deze activiteiten niets uit te staan met 
productietuinbouw.  

De bedrijfsactiviteiten bestaan onder andere uit het selectieproces, 
veredelingsonderzoek en taken die dienstverlenend zijn aan Agrico In Bijlage 1 is 
nader ingegaan op de activiteiten en faciliteiten van AR.  

 

Huidige onderzoekskas 

De huidige onderzoekskas bevat een drietal typen compartimenten waarin essentiële 
onderzoekswerkzaamheden worden uitgevoerd. De belangrijkste activiteiten zijn het 
maken van kruisingen tussen ouderplanten waarbij bessen ontstaan met daarin het 
botanisch zaad. 

In de kassen worden ook collecties van genetisch materiaal in stand gehouden 
waarmee in het veredelingsprogramma wordt gewerkt. Deels zijn deze te primitief om 
onder veld omstandigheden te telen en deels zijn zij voor knolzetting afhankelijk van 
dagen met niet meer dan 12 uur licht. Voor dit genetisch materiaal beschikt AR over 
een tweetal korte dag kassen. 

Meer en meer bestaat de behoefte om eigenschappen van selectiemateriaal vast te 
stellen door middel van potproeven. Het gaat dan vooral om toetsen voor resistentie 
tegen ziekten en plagen en abiotische stressfactoren zoals zout en droogte. 

In het najaar worden de kassen gebruikt om de in kratten geoogste opbrengsten van 
proefveldjes uit te stallen zodat deze kunnen worden beoordeeld en bemonsterd. Het 
gaat om 2.500 van de in totaal 10.000 opbrengstveldjes die AR jaarlijks in Nederland 
aanlegt. 
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Afbeelding: Huidige onderzoekskas 

 

Op de afbeelding zijn de belangrijkste kasactiviteiten bij AR weergegeven: Het maken 
van kruisingen (A; inzet: kruisen is handwerk), het uitzaaien van de verkregen 
botanische zaden (B) en de teelt van de eerste generatie pootgoed (C; inzet: geoogste 
knollen). Vermeerdering van primitieve aardappelsoorten onder korte dag (D). 
Vermeerdering van genetisch materiaal en potproeven (E). Uitstallen van de oogst van 
proefveldjes voor beoordeling en bemonstering (F). 

2.2  Toekomstige situatie 
Bedrijfsvisie 

Ondanks een Nederlands marktaandeel van 35 procent in pootgoed (12 procent in de 
EU) is het marktaandeel van Agrico mondiaal bezien, met 1 à 2 procent van de 
pootgoedmarkt, zeer bescheiden. Met name de sterke opkomst van de aardappelteelt 
in Azië en Afrika en vooral de professionalisering van de teelt in deze continenten en in 
Oost-Europa biedt volop groeikansen voor de hoogwaardige Nederlandse 
pootgoedsector. Professionalisering van de teelt vraagt immers hoogwaardig 
uitgangsmateriaal (pootgoed) waarin, sinds decennia, de Nederlandse ketenspelers 
kunnen voorzien. Agrico’s activiteiten zijn ingebed in mix van factoren die aan Agrico’s 
succes bijdragen. Al meer dan 50 jaar realiseren de telers van Agrico en haar 
rechtvoorgangers zich dat hun collectieve, continue investering in rasveredeling 
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essentieel is om het productportfolio te ontwikkelen waarmee aan de diverse wensen 
van de afnemers kan worden voldaan. Vandaar dat de activiteiten van Agrico 
Research (AR) en de met AR samenwerkende groep van veredelaars als het hart van 
de coöperatie worden beschouwd. 

 

De moderne plantenverdeling is geënt op zowel de moderne landbouwkundige praktijk 
als een scala aan wetenschappelijke disciplines. Met name de wetenschappelijke 
disciplines erfelijkheidsleer en moleculaire biologie maken wereldwijd een 
stormachtige ontwikkeling door. 

De ontwikkelingen vergroten de mogelijkheden en efficiëntie van de 
aardappelveredeling enorm en het blijft dan ook de uitdaging voor AR om na analyse 
van trends en ontwikkelingen in de mondiale aardappelmarkt, in deze zee van 
mogelijkheden de juiste keuzes te maken en nieuwe technieken en methoden aan 
boort te nemen waarmee de gestelde veredelingsdoelen gerealiseerd kunnen worden. 

 

Vernieuwing en uitbreiding onderzoekskas en bijkomende projectonderdelen 

De huidige kas dateert uit 1989 en is aan vernieuwing toe. Voortgaande ontwikkelingen 
in de wetenschapsgebieden waarop de moderne plantenveredeling berust geven 
aanleiding om de onderzoekskas niet alleen te vernieuwen, maar ook in oppervlakte uit 
te breiden. In het prospectus (zie Bijlage 1) is de noodzaak van de vernieuwing en 
uitbreiding nader onderbouwd. Ook is ingegaan op de bijkomende projectonderdelen.  

 

Uitbreiding bedrijfsperceel 

Het bestaande erf biedt geen ruimte voor de voorgenomen ontwikkelingen. Daarom is 
uitbreiding van het bedrijfsperceel noodzakelijk. Vanuit de gemeentelijke Structuurvisie 
Noordoostpolder 2025 wordt bij perceelsuitbreidingen ingezet op 'aandikken' en 
'omklappen' van de percelen. Deze opties 'aandikken' en 'omklappen' zijn in de 
voorliggende situatie nader onderzocht.  

 

Overwegingen rond optie 'aandikken' 

Bij de opties 'aandikken' wordt het erf in de lengte bekort tot circa 200 meter en in de 
breedte uitgebreid naar 136 meter. Het nieuwe bouwvlak zou daarmee 2,27 ha gaan 
bedragen op een bruto erf van 3 ha. In Bijlage 1 is dit ook nader beschreven.  

Hierbij kan een nieuwe onderzoekskas misschien wel op de gecreëerde strook erf 
worden geprojecteerd qua oppervlakte, maar aan de westzijde van de nieuwe kas leidt 
dit tot onoverkomelijke beschaduwing van de kas. Om dezelfde reden is aan de 
westzijde van de kas de aanleg van een erfsingel uitgesloten. Daarbij wordt opgemerkt 
dat het bassin voor opvang en opslag van gietwater enkel nog buiten de in de 
structuurvisie opgenomen rooilijn van 33 meter kan worden gerealiseerd. 
Bouwtechnisch levert deze variant bovendien allerlei complicaties op omdat de afvoer 
van hemelwater via een duiker onder het erf (in westelijke richting vanaf de oostelijke 
erfgrens) onvoldoende capaciteit heeft en de toevoerleiding voor aardgas in de 
cultuurgrond, oostelijk van de huidige erfgrens ligt. 

 

Overwegingen rond optie 'omklappen' 

De optie 'omklappen' komt feitelijk neer op het aanleggen van een nieuw erf aan de 
andere zijde van de kavelsloot. In Bijlage 1 is ook deze optie nader beschreven. De in 
de structuurvisie gewenste breedte van de onbebouwde erfsingels van 14 meter is 
realiseerbaar als ook het aanhouden van de rooilijn van 33 meter. Ook is er nog wat 
ruimte voor toekomstige uitbreidingen. Echter, een volwaardige erfsingel is niet 
mogelijk wegens schaduw over kasteelt; landschappelijke inplanning is beperkt. Ook 
kost dit veel (1,8 ha) landbouwgrond en dus proefveldruimte. Er is geen sprake van 
een aaneengesloten geheel; kantoren en laboratoria zijn alleen via buitenlucht 
bereikbaar, ook voor gasten die worden rondgeleid. Dit creëert een derde kavel met 
inefficiënte bedrijfsvoering door de aanwezigheid van een gedeeltelijke erfsingel 
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(schaduwwerking op proefvelden) en bekorting van een deel van de kavel. Daarnaast 
betreft het een hoge investeringslast wegens aanleg van toegangsweg, erfverharding, 
nutsvoorzieningen (elektra, gas, ICT, septic tank, afvoeren), erfsloten, dam met 
duikers. Ook is een tweede stookruimte nodig dan wel aanvoer van warmte vanaf het 
bestaande erf. Deze optie is tegendraads aan de autonome ontwikkeling in de 
gemeente Noordoostpolder die voortvloeit uit de afname van akkerbouwbedrijven en 
schaalvergroting en welke leidt tot minder in plaats van méér functionele erven. 

 

Uit de overwegingen blijkt dat in de voorliggende situatie zwaarwegende nadelen aan 
de opties 'aandikken' en 'omklappen' kleven.  

 

Overwegingen rond optie 'verlengen' 

Vanwege de zwaarwegende nadelen aan de opties 'aandikken' en 'omklappen' is ook 
de optie 'verlengen' onderzocht. Deze optie levert de volgende voordelen op: 

Voordelen:  

 Het vraagt slechts een kleine uitbreiding van het erf (+0,6 ha tegen +1,8 ha bij de 
optie 'omklappen'). Procentueel wordt het erf met circa 30% verlengd. 

 Het is landschappelijk gezien veruit de minst ingrijpende optie. Het zal zeer weinig 
gebruikers van de openbare ruimte opvallen dat het erf is verdiept. 

 Er kan gebruik worden gemaakt van alle bestaande toevoer en afvoer van 
nutsvoorzieningen. 

 De aaneengeslotenheid van bebouwing blijft gehandhaafd, wat intern logistieke 
voordelen heeft. 

 Er zijn geen cultuurtechnische aanpassingen nodig zoals de aanleg van erfsloten, 
dammen, toegangswegen et cetera. 

 

Het blijkt dus dat de optie 'verlengen' landschappelijk gezien de minst ingrijpende optie 
is. Deze optie is voor Agrico Research het meest efficiënt wat benutting van agrarische 
grond betreft. Ook is het is de minst kostbare vanuit cultuurtechnisch perspectief. Voor 
alle opties geldt dat de volwaardige omzoming van 'aangedikt', 'omgeklapt' of 'verlengd' 
erf met nieuw aan te planten stukken erfsingel op onoverkomelijke bezwaren stuit 
wegens de schaduwwerking die daarvan uitgaat op de te bouwen onderzoekskas. 

 

Toekomstig perceel 

In deze unieke situatie wordt daarom uitgegaan van de optie 'verlengen'. Op de 
volgende afbeelding is het toekomstige perceel in beeld gebracht. Tevens geeft de 
afbeelding een beeld van voorgenomen verlenging van de werkruimte. Aan de 
noordzijde zijn respectievelijk een helofytenfilter voor waterzuivering, een 
gietwaterbassin en de plaats voor het uitvoeren van pottenproeven aangegeven. 
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Afbeelding: Toekomstig perceel 

 

De onderzoeksactiviteiten zijn op te delen in twee onderdelen: 

1. De klassieke veredeling via kruisingen, teelt van kasklonen, proefvelden in rotatie 
in 9 veldgeneraties en de landbouwkundige bewerking van de percelen die niet 
voor proefvelden worden gebruikt.  

2. Moleculair genetisch onderzoek via proeven in kasruimten, in klimaatcellen en in 
laboratoria.  

 

Voor het veldwerk met aardappelen is, wegens de rotatie van 1 op 4, netto ongeveer 
20 ha beschikbaar. Gangbare selectieschema’s dicteren dat daarop jaarlijks met 
maximaal 100.000 kasklonen kan worden begonnen welke worden opgetrokken uit 
zo’n 1.000 kruisingen.  
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Hieruit volgt dat de schaalgrootte van zowel de kassen, werkruimten, kweekschuur en 
machineberging als ook het aantal kantoorplekken onlosmakelijk verbonden is aan de 
beschikbare oppervlakte landbouwgrond. Met andere woorden; een opschaling van 
het klassieke veredelingswerk, gesteld dat die in de toekomst gewenst zou zijn, 
impliceert direct dat er uitbreiding nodig is van zowel grond, bewaarschuren, 
machineberging, werkruimte en kantoorruimte. De trend in de plantenveredeling in het 
algemeen en zeker in de aardappelveredeling, is niet zo zeer een streven naar het 
realiseren van meer selectiecapaciteit te velde maar juist naar investeringen in het 
rendement van de selectie door ondersteunend en voorbereidend moleculair genetisch 
onderzoek. De wens tot vergroting van de capaciteit in onderzoekskassen en 
inpandige klimaatcellen moet precies in dat licht worden gezien. 

In 2008 is een nieuw kantoorpand gebouwd. Dit kantoorpand biedt een zesvoudige 
verruiming van aantal kantoorplekken ten opzichte van de oude situatie en biedt 
voldoende ruimte voor laboranten en onderzoekers die zich met moleculair genetisch 
onderzoek bezighouden of zullen gaan bezighouden. Als een volgende stap in de 
opschaling van de R&D-activiteiten via intensivering van moleculair genetisch 
onderzoek zal, naast de uitbreiding van de onderzoekskas, als eerste, een vergroting 
van een deel van de laboratoria in beeld komen. Hiervoor bestaan op dit moment nog 
geen concrete plannen maar mochten die zich aandienen, dan wordt in eerste instantie 
gedacht aan inpandige herschikking van laboratoria dan wel gedeeltelijke nieuwbouw 
van laboratoria in twee bouwlagen. 

 

Met de gewenste erfuitbreiding, de nieuwbouw van een kassencomplex en aanleg van 
ondersteunende voorzieningen verwacht Agrico Research gedurende 30 jaar vooruit 
te kunnen binnen de dan geldende erfgrenzen. 

 

Landschappelijke inpassing 

Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt het perceel verlengd. Dit is een unieke situatie 
waarop maatwerk van toepassing is. In dit geval is verlenging van het perceel mogelijk, 
mits de landschappelijke kwaliteit van het erf gewaarborgd blijft. Reden om ruimte te 
geven aan deze ontwikkeling is het behoud van de aanwezige ruimtelijke kwaliteit, in 
dit geval de bestaande erfsingel. 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een inrichtingsplan opgesteld, zie 
Bijlage 2. In de volgende afbeelding is dat in beeld gebracht. 

 

 
Afbeelding: Kaart inrichtingsplan 
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De uitgangspunten zijn: 

 Oorspronkelijke erfafmetingen (2 keer 100 m x 80 m) benadrukken door 
versterking van de bestaande erfsingels (met name oostzijde). 

 In verband met onwenselijke beschaduwing van de kas is het aanbrengen van 
hoog opgaande beplanting rondom de kas niet haalbaar. Een klein 
landschapselement in de vorm van een lage knotwilgenrij aan de oostzijde is wel 
haalbaar, omdat daar voldoende ruimte is (noordzijde niet in verband met bladval 
in waterbassin en westzijde onvoldoende ruimte). Door de knotwilgen ontstaat een 
ecologische verrijking. De lichtere kleur van het blad van de wilg en de (lagere) 
hoogte zorgt er voor dat het 'groene eiland van de erfsingels' in het 
landschapsbeeld in het oog springt en benadrukt wordt. 

 De uitbreiding inclusief kassen ligt aansluitend aan 'het groene eiland' in het open 
landschap. Het vele glas van de kassen neemt grotendeels de kleur aan van de 
omgeving waardoor deze in contrast met het donkere groen van de erfsingels 
minder opvallend zijn in het landschappelijke beeld (ten opzichte van de 
erfsingels). 

 Kruidenrand met akkerrandkruiden aan noordzijde als overgang naar de akker 
(met onder andere grote en bleke klaproos en rood guichelheil). Dit zorgt in 
ecologisch opzicht voor verrijking door het aantrekken van vlinders, bijen en 
hommels. 

 Natuurlijke waterzuivering / helofytenfilter aan noordzijde (maximaal 2x per jaar 
maaien en afvoerbeheer), in aansluiting op het waterbassin. Kruidenrijke zone 
dient tevens als onderhoudsstrook voor het helofytenfilter. 

 Overal toepassen van inheems plantmateriaal. 

 

Verkeer en parkeren  

Het plangebied is ontsloten op de Burchtweg. Er worden geen nieuwe in-/uitritten 
gerealiseerd. De bereikbaarheid van het plangebied is goed en wijzigt na de realisatie 
van de ontwikkeling in het plangebied niet. Het behoud van de goede bereikbaarheid is 
belangrijk. Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt geen significante verkeerstoename 
verwacht. Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Er zijn geen extra parkeerplaatsen 
nodig. Het perceel biedt voldoende parkeergelegenheid en manoeuvreerruimte.  

 

AR betreft dus een historisch gegroeid bedrijf op deze locatie, met activiteiten die 
gerelateerd zijn aan de agrarische sector. Het bedrijf is een aanwinst voor de 
agrarische sector en innovatie op dit gebied. Hierdoor past het bedrijf op deze locatie. 
Met de voorgenomen ontwikkeling wordt een bijdrage geleverd aan het behoud van het 
kwalitatief hoogwaardige onderzoeksbedrijf dat de gemeente binnen haar grenzen 
heeft. 
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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 (SVIR) 

In 2012 is de nationale Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht 
geworden.  

De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze 
van invloed zijn op de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkheden op lokaal niveau. Het 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 
kaderstellende uitspraken. De Regeling algemene regels ruimtelijke ordening (Rarro) 
is de ministeriële regeling.  

 

Nationale belangen 

Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Het 
Rijk kiest 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. 

 

Voor het plangebied zijn de volgende nationale belangen van toepassing:  

 Nationaal belang 4 'Efficiënt gebruik van de ondergrond': In hoofdstuk 4 is 
aangegeven hoe met dit belang rekening is gehouden. 

 Nationaal belang 8 'Verbeteren van de milieukwaliteit': In hoofdstuk 4 is ook 
aandacht geschonken aan de verschillende milieuaspecten. 

 Nationaal belang 13: 'Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij 
alle ruimtelijke plannen': Bij het voorliggende bestemmingsplan zijn alle belangen 
zorgvuldig afgewogen. Burgers, belangenorganisaties en andere overheden 
hebben de mogelijkheid om in het kader van de bestemmingsplanprocedure te 
reageren op deze afweging. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, is een ladder voor 
duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent: eerst kijken of er vraag is naar 
een bepaalde nieuwe stedelijke ontwikkeling, vervolgens kijken of het bestaande 
stedelijk gebied of bestaande bebouwing kan worden hergebruikt en mocht nieuwbouw 
echt nodig zijn, dan altijd zorgen voor een optimale inpassing en multimodale 
bereikbaarheid. 

 

De ladder voor duurzame verstedelijking werkt met de volgende opeenvolgende 
stappen ('de treden van de ladder'): 

1. Beoordeling door betrokken overheden of de beoogde ontwikkeling voorziet in een 
regionale, intergemeentelijke vraag voor bedrijventerreinen, kantoren, 
woningbouwlocaties en andere stedelijke voorzieningen. Naast de kwantitatieve 
beoordeling (aantal hectares of aantallen woningen) gaat het ook om kwalitatieve 
vraag (bijvoorbeeld een bedrijventerrein waar zware milieuhinder mogelijk is of een 
specifiek woonmilieu) op regionale schaal. 
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2. Indien de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale, intergemeentelijke 
vraag, beoordelen betrokken overheden of deze binnen bestaand bebouwd gebied 
kan worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie te 
benutten. 

3. Indien herstructurering of transformatie van bestaand bebouwd gebied 
onvoldoende mogelijkheden biedt om aan de regionale, intergemeentelijke vraag 
te voldoen, beoordelen betrokken overheden of deze vraag op locaties kan worden 
ontwikkeld die passend multimodaal ontsloten zijn of als zodanig worden 
ontwikkeld. 

 

Ad 1. 

De voorgenomen ontwikkeling betreft de perceelsuitbreiding van het onderzoeksbedrijf 
Agrico Research, dat het hart vormt van de coöperatie Agrico. De ontwikkeling voorziet 
in een behoefte om de bedrijfsactiviteiten op een goede manier te kunnen voortzetten, 
en daardoor het marktaandeel mondiaal bezien te verbeteren. In hoofdstuk 2 en 
Bijlage 1 is uitgebreid ingegaan op de behoefte en de planvorming. In de huidige 
situatie is het onderzoeksbedrijf op deze locatie gesitueerd. De locatie biedt goede 
mogelijkheden voor de perceelsuitbreiding. De ontwikkeling versterkt de bestaande 
capaciteiten en kwaliteiten van de bedrijfsactiviteiten op deze locatie.  

 

Ad 2. 

De locatie ligt buiten bestaand bebouwd gebied. Het bedrijf is een aan het 
buitengebied gerelateerde functie. De omgeving biedt de aantrekkelijke omgeving voor 
het bedrijf, juist door de ligging in het landelijk gebied. De locatie biedt de 
mogelijkheden om goed onderzoek te doen en is daarmee kwalitatief en kwantitatief 
geschikt. Locaties binnen bebouwd gebied bieden onvoldoende mogelijkheden voor 
de bedrijfsactiviteiten. Tevens zou verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten naar een 
andere locatie leiden tot kapitaalvernietiging en zou dit onevenredige 
bedrijfseconomische gevolgen hebben. Daarnaast is de agrarische uitstraling van de 
locatie voor het bedrijf van belang voor de bedrijfsvoering. Gelet hierop kan niet binnen 
bestaand stedelijk gebied in de behoefte worden voorzien door benutting van 
beschikbare gronden via herstructurering, transformatie of anderszins.  

 

Ad 3. 

Met de ligging aan de Burchtweg is de locatie goed ontsloten. De voorgenomen 
ontwikkeling betreft de uitbreiding van bestaande bedrijfsactiviteiten. Bij de 
ontwikkeling wordt geen significante verkeerstoename verwacht. De ontsluiting van het 
plangebied vindt plaats via de bestaande ontsluiting en zal geen problemen opleveren. 
Multimodale ontsluiting is voor deze ontwikkeling niet noodzakelijk. 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 13 
aangewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR). Dit bestemmingsplan raakt geen nationale belangen zoals deze 
genoemd zijn in het Barro. 

 

Conclusie 

Vanuit de structuurvisie zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen 
ontwikkeling. 
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3.2  Provinciaal beleid 
Omgevingsplan Flevoland 2006 

Het beleidskader van de provincie Flevoland voor het totale omgevingsbeleid is 
omschreven in het Omgevingsplan Flevoland 2006, dat is vastgesteld op 2 november 
2006. In dit plan is het integrale omgevingsbeleid voor de periode 2006-2015 
neergelegd met een doorkijk naar 2030. Het beleid is gebaseerd op een visie voor de 
periode tot 2030, waarin de hoofdlijnen voor de gewenste verdere ontwikkeling worden 
geschetst.  

In het plan zijn voor het Flevolandse grondgebied vier strategische plannen 
opgenomen: het streekplan, het milieubeleidsplan, het waterhuishoudingsplan en het 
verkeer- en vervoerplan. Het Omgevingsplan bevat tevens de hoofdlijnen van het 
economische, sociale en culturele beleid. Door het samenvoegen in één plan zijn de 
hoofdlijnen van het beleid van de provincie Flevoland compact en is de samenhang 
tussen de diverse beleidsterreinen het best gewaarborgd.  

 

Op de afbeelding 'Uitsnede Ontwikkelingsvisie 2030' is de beleidskaart weergegeven 
voor het plangebied en de omgeving. 

 

 
Afbeelding: Uitsnede Ontwikkelingsvisie 2030 

 

Het plangebied en omgeving liggen in een gebied dat is aangewezen als zijn niet 
aangewezen als 'Zoekgebied combinatie landbouw, natuur (inclusief landgoederen), 
verblijfsrecreatie en waterbeheer'. Voor het overige gelden geen specifieke 
onderwerpen.  

 

Het plangebied ligt in het landelijk gebied. De provincie wil de vitaliteit van het landelijk 
gebied vergroten en de gebruiksmogelijkheden ervan meer afstemmen op de 
maatschappelijke behoeften. Door de schaalvergroting in de landbouw komen veel 
agrarische bouwpercelen vrij. De provincie wil naast de landbouw ruimte bieden aan 
nieuwe functies in het landelijk gebied ter verbreding van het economisch draagvlak. 
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Als vrijkomende agrarische bouwpercelen of gedeelten daarvan een ander gebruik 
krijgen, dan mogen deze nieuwe (niet-agrarische of agrarisch aanverwante) functies 
de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten van het gebied niet 
aantasten. Ook moet rekening worden gehouden met de landschappelijke en 
cultuurhistorische basiskwaliteiten. Vestiging van activiteiten die bij uitstek thuishoren 
op een bedrijventerrein of in of aansluitend aan het bebouwde gebied worden in 
principe niet toegestaan. De activiteiten moeten in principe kleinschalig van karakter 
zijn. De bebouwingsmogelijkheden dienen hierop te zijn afgestemd. Milieuhygiënisch, 
landschappelijk en verkeerskundig (veiligheid en verkeersaantrekkende werking) 
ongewenste effecten moeten worden voorkomen. 

 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het speerpuntgebied Noordelijk Flevoland. 
Het van oudsher primair op landbouw en visserij georiënteerde Noordelijk Flevoland 
heeft nieuwe impulsen nodig om het gebied vitaal te houden en kansen te bieden voor 
een verdere economische ontwikkeling. Creativiteit en durf zijn noodzakelijk om 
toerisme en recreatie te ontwikkelen, om de wateropgave op te lossen, om de 
bijzondere waarden van het landschap te versterken en te benutten en om de 
economie van het stedelijk en landelijk gebied, en daarmee de leefbaarheid van de 
kernen, nieuwe impulsen te geven.  

 

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van het Omgevingsplan 
Flevoland 2006.  

Het bedrijf is een historisch gegroeid, bestaand bedrijf op deze locatie. Het bedrijf past 
door haar activiteiten, die sterk zijn gerelateerd aan de agrarische sector, prima in het 
buitengebied. Het bedrijf leent zich er niet voor om te verplaatsen naar een 
bedrijventerrein.  

De provincie zet in op een kennisintensieve en innovatieve economie, gericht op 
werkgelegenheid en concurrentiekracht en richt zich tevens op het vergroten van de 
duurzaamheid van de Flevolandse economie. Agrico Research is een aanwinst voor 
de agrarische sector en innovatie op dit gebied.  

In paragraaf 2.2 is nader ingegaan op de landschappelijke en verkeerskundige 
situatie.. In hoofdstuk 4 zijn de milieuhygiënische aspecten nader beschreven, waaruit 
blijkt dat hiervoor geen belemmeringen zijn.  

De ontwikkeling is tevens in overeenstemming met de speerpunten voor dit gebied, 
namelijk het vitaal houden van de locatie en om de economie te versterken en een 
nieuwe impuls te geven.  

 

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.  

 

Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 

De beleidsregel 'Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied' biedt het kader 
voor verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied.  
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Ontwikkelingen in de landbouwsector maken het wenselijk meer ruimte te bieden aan 
kleinschalige niet-agrarische of agrarisch aanverwante functies en vergroting van 
(voormalige) agrarische bouwpercelen. Verdere ontwikkeling van kleinschalige 
economische dragers in het landelijk gebied is van belang voor de leefbaarheid van het 
landelijk gebied. De ontwikkelingen vragen echter wel om een zorgvuldige regie, zodat 
de reeds aanwezige functies worden beschermd, het onderscheid tussen het landelijk 
en het stedelijk gebied niet vervaagt, de kleinschalige ontwikkelingen landschappelijk 
goed worden ingepast, de verkeersveiligheid gewaarborgd blijft en de bestaande 
detailhandels- en voorzieningenstructuur niet wordt aangetast. 

 

De beleidsregel heeft betrekking op de (voormalige) agrarische bouwpercelen in het 
landelijke gebied van Flevoland, met uitzondering van (voormalige) agrarische 
bouwpercelen binnen de (te ontwikkelen) Ecologische Hoofdstructuur (EHS).  

Het plangebied betreft een voormalig agrarisch bouwperceel in het landelijk gebied en 
ligt niet binnen (te ontwikkelen) EHS. 

 

De relevante teksten zijn onderstaand één op één overgenomen en zijn daarom cursief 
weergegeven. 

 

Geen belemmering voor bestaande functies 

4.1 Niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) 
agrarische bouwpercelen zijn mogelijk, tenzij belemmeringen en hinder ontstaan voor 
het functioneren van de naastgelegen (agrarische) bedrijven en/of activiteiten, zoals 
wonen en recreëren. 

Ad 4.1 

In dit geval is sprake van uitbreiding van bestaande activiteiten. In paragraaf 4.5 en 4.8 
is nader ingegaan op het effect van de voorgenomen ontwikkeling op naastgelegen 
(agrarische) bedrijven en/of activiteiten. Hieruit blijkt dat er geen belemmeringen en 
hinder ontstaat als gevolg van de voorgenomen ontwikkeling. 

 

Voorkomen van verstedelijking landelijk gebied 

4.2 Niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) 
agrarische bouwpercelen zijn mogelijk, mits deze activiteiten in opzet en 
ontwikkelingsperspectief kleinschalig van karakter zijn en blijven. 

Hiervoor geldt dat: 

a. de schaal van een activiteit bepaald wordt door de aard, de omvang, de 
verkeersaantrekkende werking en het aantal werknemers. In de tabellen 1 en 2 in 
de toelichting is voor een aantal activiteiten een indicatie van de bedoelde 
kleinschaligheid gegeven; 

b. niet-agrarische en agrarisch aanverwante activiteiten hebben indien mogelijk 
plaats in bestaande bebouwing; 

c. voor niet-agrarische activiteiten in totaal maximaal 30 % van het (voormalig) 
agrarisch bouwperceel bebouwd mag worden. De volgende uitzonderingen zijn 
hierop van toepassing: 

1. detailhandel is toegestaan tot een maximum van 200 m2 bruto vloeroppervlak 
per (voormalig) agrarisch bouwperceel voor de verkoop van eigen of in de 
streek gekweekte of vervaardigde producten (opslag niet meegerekend) en/of 
voor de verkoop van producten met een directe binding aan op grond van deze 
beleidsregel toegestane toeristisch-recreatieve voorzieningen; 

2. een café en/of restaurant is toegestaan tot een maximum van 500 m2 per 
(voormalig) agrarisch bouwperceel; 

d. voor agrarisch aanverwante activiteiten geen maximum bebouwd oppervlakte 
gesteld wordt. Hierop zijn enkele uitzonderingen van toepassing. 
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Ad 4.2 

De voorgenomen agrarisch aanverwante activiteiten op niet-agrarische activiteiten op 
het voormalige agrarische bouwpercelen zijn in opzet en ontwikkelingsperspectief 
kleinschalig van karakter: 

a. In de tabellen 1 en 2 zijn voorbeelden met indicaties van kleinschaligheid gegeven. 
Een ontwikkeling als de onderzoekskas met bijbehorende voorzieningen is niet 
opgenomen, aangezien het specifieke, unieke activiteiten betreffen. Op basis van 
de beleidsregel is maatwerk mogelijk door middel van een partiële herziening van 
het bestemmingsplan. Het voorliggende plan omvat deze partiële herziening. Voor 
de locatie van de kas zal een specifieke aanduiding worden opgenomen. 

b. Agrico Research betreft een bedrijf met innovatieve en kennisintensieve 
activiteiten. De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een behoefte om de 
bedrijfsactiviteiten op een goede manier te kunnen voortzetten, en daardoor het 
marktaandeel mondiaal bezien te verbeteren. Binnen de bestaande gebouwen is 
dit niet mogelijk. Daarom is uitbreiding nodig. In hoofdstuk 2 en Bijlage 1 is 
uitgebreid ingegaan op de behoefte en de planvorming. De locatie biedt goede 
mogelijkheden voor de perceelsuitbreiding.  

c. De bepaling is in het voorliggend geval niet aan de orde, aangezien het geen 
niet-agrarische activiteiten betreffen. 

d. Voor agrarisch aanverwante activiteiten is geen maximum bebouwd oppervlakte 
gesteld. De uitzonderingen zijn in het voorliggend geval niet aan de orde.  

 

4.3 Niet toegestaan zijn niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten die 
qua aard, omvang, verkeersaantrekkende werking en aantal werknemers primair 
thuishoren op een bedrijventerrein of industrieterrein dan wel in of aansluitend aan de 
bebouwde kom. Dit geldt in ieder geval voor activiteiten die vallen in de milieucategorie 
4 of hoger. 

Ad 4.3 

De omgeving biedt de aantrekkelijke omgeving voor het bedrijf, juist door de ligging in 
het landelijk gebied. Het bedrijf past door haar activiteiten, die sterk zijn gerelateerd 
aan de agrarische sector, prima in het buitengebied. Zoals reeds aangegeven, leent 
het bedrijf zich er niet voor om te verplaatsen naar een bedrijventerrein. Locaties 
binnen bebouwd gebied bieden onvoldoende mogelijkheden voor de 
bedrijfsactiviteiten. Tevens is de agrarische uitstraling van de locatie voor het bedrijf 
van belang voor de bedrijfsvoering.  

 

4.4 Per (voormalig) agrarisch bouwperceel wordt uitgegaan van één woning. 
Vrijgekomen boerderijwoningen kunnen worden gebruikt voor algemene bewoning. 

Ad 4.4 

Bij de voorgenomen ontwikkeling blijft sprake van maximaal één woning. 

 

4.5 Vergroting van het (voormalige) agrarische bouwperceel is mogelijk, mits: 

a. de ruimtelijke mogelijkheden voor verhoging van het bebouwingspercentage zijn 
verkend en te beperkt zijn bevonden; 

b. bij de aanvraag tot vergroting van het (voormalige) agrarische bouwperceel wordt 
aangegeven waarom de gevraagde vergroting noodzakelijk is voor de ontwikkeling 
van het agrarische bedrijf of niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteit. 
Daarbij wordt ook het toekomstperspectief van het desbetreffende bedrijf of 
activiteit in beschouwing genomen; 

c. wordt voldaan aan de volgende regeling: 

1. voor uitbreidingen van (voormalige) agrarische bouwpercelen tot in totaal 2,5 
hectare kan een binnenplanse vrijstellings/ontheffingsmogelijkheid in het 
bestemmingsplan worden opgenomen voor zover dat niet reeds in het 
vigerende bestemmingsplan is opgenomen; 
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2. voor samenvoeging van twee naast elkaar gelegen (voormalige) agrarische 
bouwpercelen kan een binnenplanse vrijstelling/ontheffing in het 
bestemmingsplan worden opgenomen; 

3. voor uitbreidingen waarbij het (voormalige) agrarische bouwperceel in totaal 
groter wordt dan 2,5 hectare is een herziening van het bestemmingsplan of 
een projectprocedure noodzakelijk. 

Ad 4.5 

Bij de voorgenomen ontwikkeling is behoefte aan perceelsuitbreiding, zie hoofdstuk 2 
en Bijlage 1. De ruimtelijke mogelijkheden zijn verkend en te beperkt bevonden. . 
Voortschrijdende ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden waarop de moderne 
plantenveredeling berust, geven aanleiding om de huidige onderzoekskas te 
vernieuwen en te verdubbelen en aanleg van ondersteunende voorzieningen, zoals 
een bassin. Hiermee wordt het bedrijf verduurzaamd. De uitbreiding is meer dan 2,5 
hectare. Daarom is een bestemmingsplanherziening nodig. Het voorliggende plan 
omvat deze bestemmingsplanherziening. 

 

4.6 Het ruimtelijk splitsen van een (voormalig) agrarisch bouwperceel is niet 
toegestaan. 

Ad 4.6 

De bepaling is in het voorliggend geval niet aan de orde.  

 

Landschappelijke inpassing 

4.7 Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen en ontwikkeling van 
niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten is mogelijk, tenzij de 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten worden aangetast.  

Ad 4.7 

De voorgenomen ontwikkeling wordt landschappelijke ingepast, waarbij de 
landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten in stand blijven. Zie hiervoor 
paragraaf 2.2.  

 

Verkeerskundige inpassing 

4.8 Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen dan wel de ontwikkeling 
van niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) 
agrarische bouwpercelen zijn mogelijk, tenzij dit leidt tot knelpunten of onveilige 
situaties in de verkeersafwikkeling. 

Voorts geldt dat: 

a. voorzien moet worden in voldoende manoeuvreerruimte op het eigen (voormalige) 
agrarische bouwperceel; 

b. er bij voorkeur geen sprake is van meer dan één uitrit; 

c. parkeren geschiedt op het eigen (voormalige) agrarische bouwperceel; 

d. de niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op het (voormalig) 
agrarisch bouwperceel zijn afgestemd op de aard en capaciteit van de weg 
waaraan het betreffende bouwperceel is gelegen. 

Ad 4.8 

De voorgenomen ontwikkeling leidt niet tot knelpunten of onveilige situaties in de 
verkeersafwikkeling, zie paragraaf 2.2. Er is voldoende manoeuvreerruimte op het 
perceel. Er is één uitrit. Parkeren geschiedt op het eigen perceel. De ontwikkeling leidt 
niet tot een significante verkeerstoename op de Burchtweg. 
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4.9 Er wordt naar gestreefd, dat recreatieve en/of toeristische activiteiten en andere 
publieksaantrekkende activiteiten goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en fiets. 

Ad 4.9 

De bepaling is in het voorliggend geval niet aan de orde. 

 

De beleidsregel maakt de perceelsuitbreiding van Agrico Research te realiseren op het 
voormalige agrarische bouwperceel.  

 

Conclusie 

Het provinciaal beleid biedt mogelijkheden voor de voorgenomen ontwikkeling. 

3.3  Gemeentelijk beleid 
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

De Structuurvisie Noordoostpolder 2025, vastgesteld op 9 december 2013, 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. 

 

Landbouw 

De gemeente is trots op de agrarische achtergrond en wil dit blijven uitstralen. De 
landbouwsector en de innovatie die daarin plaats heeft moet ook in de toekomst 
internationaal hoog aangeschreven staan. De gemeente wil ontwikkelingsruimte 
bieden voor schaalvergroting, maar ook aan vrijkomende bedrijven. Dit laatste is 
noodzakelijk om de vitaliteit van het gebied te borgen. 

De gemeente biedt bedrijven ruimte voor uitbreiding van het agrarische erf ten 
behoeve van een rendabele agrarische bedrijfsvoering. Erven mogen tot 3,0 ha bruto 
worden uitgebreid.  

 

Het bedrijf Agrico Research is een aanwinst voor de agrarische sector en innovatie op 
dit gebied. De gemeente zet sterk in op de landbouwsector en de daarbij behorende 
innovatie moet ook in de toekomst internationaal hoog aangeschreven staan. De 
voorgenomen ontwikkeling levert daarin een belangrijke bijdrage. Daarom wil de 
gemeente het bedrijf ook behouden, versterken en verduurzamen. 

Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt het perceel aan de 'achterzijde' (noordzijde) 
uitgebreid. Het toekomstige perceel zorgt voor een afwijkende verhoudingsmaat. 
Afhankelijk van de situatie en de functie wordt in de structuurvisie in dit kader maatwerk 
geboden. Maatwerk wordt geboden door middel van een partiële herziening van het 
bestemmingsplan. Het voorliggende plan omvat deze partiële herziening en dit 
maatwerk. De activiteiten worden landschappelijk ingepast. In paragraaf 2.2 is dit 
nader aan de orde gekomen.  
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Welstandsnota: Ruimte voor kwaliteit en welstandsvrijheid 

De welstandsnota Ruimte voor kwaliteit en welstandsvrijheid, die op 7 oktober 2010 is 
vastgesteld, geeft richting aan het welstandstoezicht in de Noordoostpolder en het plan 
biedt de inwoners van de gemeente helderheid over de welstandsbeoordeling van hun 
bouwplannen. 

In de nota wordt onderscheid gemaakt tussen welstandsvrije en niet-welstandsvrije 
gebieden. Een groot deel van het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder is 
welstandsvrij terwijl voor bepaalde categorieën bouwwerken nog maar zeer beperkte 
welstandseisen 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. 

 

Het plangebied valt in de welstandsnota onder de aanduiding landelijk gebied. Dit 
gebied is aan te merken als welstandsluw. 

Hiervoor geldt dat uitbreidingen en verbouwingen aan oorspronkelijke woningen, 
boerderijen inclusief eventueel aangebouwde schuur/stal en montageschuren met 
respect voor de bestaande architectuur dienen te worden uitgevoerd. Volstaan is 
echter met het stellen van eisen aan de meest naar de weg toegekeerd zijde van deze 
gebouwen. 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. 

 

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal rekening moeten worden gehouden met de 
welstandscriteria.  

 

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 
Ten aanzien van de bodemkwaliteit geldt de Wet bodembescherming (Wbb) en het 
(bijbehorende) Besluit bodemkwaliteit. Gestreefd wordt naar een duurzaam gebruik 
van de bodem. Bij een ruimtelijk plan moet de bodemkwaliteit van het betreffende 
gebied inzichtelijk worden gemaakt. Hierbij is van belang te weten of er 
bodemverontreiniging is die de functiedoelen kan frustreren, of er gezondheidsrisico's 
of ecologische risico's daardoor zijn en wat de mogelijkheden zijn om er tijdig iets aan 
te doen. Hiervoor is wettelijk verplichte informatie over de bodemkwaliteit nodig. Het 
uitgangspunt wat betreft de bodem in het plangebied is, dat de kwaliteit ervan zodanig 
dient te zijn dat er geen risico's zijn voor de volksgezondheid bij het gebruik van het 
plangebied voor de voorgenomen functie(s). 

 

Verkennend bodemonderzoek 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd (EcoReest, Projectnummer 151031, van 3 november 2015). Het onderzoek 
is toegevoegd in Bijlage 3. 

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond en in het grondwater 
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden uit de Wet bodembescherming 
zijn aangetoond.  

Met betrekking tot de terreindelen A en B wordt de onderzoekshypothese, zijnde een 
verdachte locatie(s), hiermee bevestigd. 

Met betrekking tot de overige onderzochte terreindelen (C) wordt de 
onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, hiermee eveneens bevestigd. 

Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de 
huidige en toekomstige bestemming van het terrein, is geconcludeerd dat verhoogde 
risico's voor de volksgezondheid en/of het milieu op basis van de aangetoonde 
milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten van het 
onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen 
milieuhygiënische belemmering in relatie tot de huidige en toekomstige bestemming 
van het terrein. 

Toepassing van eventueel vrijkomende de grond op het terrein zelf wordt 
milieuhygiënisch verantwoord geacht. Toepassing van eventueel vrijkomende grond 
elders kan eventueel plaatsvinden binnen een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart of 
met een aanvullend AP-04 onderzoek. De gemeente waar de grond eventueel wordt 
toegepast is hierbij het bevoegd gezag.  

 

Conclusie  

Vanuit het aspect bodem zijn er geen belemmeringen voor de voorgenomen 
ontwikkeling. 
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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 4 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. 

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. 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. 

 

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. 

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de 
afvoer van neerslag naar het watersysteem. Waar het verharde oppervlak als gevolg 
van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende maatregelen te 
worden genomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden 
wordt voorkomen en de bergingsruimte in het watersysteem blijft behouden. 

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als 
gevolg van de ontwikkeling netto met circa 6.300 m2 toe. Indien deze toename groter 
of gelijk is aan 2.500 m2 dan is compensatie noodzakelijk.  

Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt kasuitbreiding gerealiseerd. De toename 
verharding wordt gecompenseerd door middel van een aanleg van een waterbassin, 
die dusdanig groter wordt aangelegd zodat die ook functioneert voor piekbelasting. 
Ook wordt een helofytenfilter aangelegd. 
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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. 

In Bijlage 4 zijn randvoorwaarden voor een goed functionerend watersysteem 
weergegeven. Het is belangrijk dat voorzieningen die specifiek bedoeld zijn voor de 
berging van regenwater daadwerkelijk aangelegd en goed onderhouden worden zodat 
de functie aanwezig is en behouden blijft. De beschoeiing moet zoveel mogelijk 
uniform worden gehouden. De verankering dient minimaal dezelfde levensduur te 
hebben als de beschoeiing zelf. 

 

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.  

 

Goede oppervlaktewaterkwaliteit 

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'. 

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. 

 

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 bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. 
Het ombouwen van bestaande stelsels naar 'zuiverend' gescheiden stelsels heeft een 
sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd. 

In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van 
het rioolstelsel. 
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Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct 
afgevoerd naar open water. Ook ter compensatie van het afgekoppelde verharde 
oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd. 

Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale 
zuivering) richting open water. Het afstromend hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en 
waar mogelijk, bovengronds aangeboden. Vuil hemelwater is afstromend hemelwater 
dat niet onder schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuild zijn of waar de 
kans op vervuiling groot is worden afgevoerd via een (in)filtratievoorziening, 
(in)filtratieberm en/of slibafscheider. Een bodempassage wordt gedimensioneerd 
volgens de Leidraad Riolering. De afvoer van minder schone verharde oppervlakken 
via het rioolstelsel vindt plaats op basis van expert-judgement. 

In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het 
bestaande rioolstelsel denkt het waterschap graag mee over de verwerking van dit 
afvalwater. 

 

Conclusie 

PM: Resultaten vooroverleg waterschap. 

4.3  Archeologie en cultuurhistorie 
De modernisering van de monumentenzorg (MOMO) heeft erin geresulteerd dat per 1 
januari 2012 het Besluit ruimtelijke ordening is aangepast. Met deze aanpassing is 
cultureel erfgoed ingebed in de ruimtelijke ordening. Het is verplicht om in 
bestemmingsplannen aandacht te geven aan cultuurhistorie en de effecten van het 
initiatief op cultuurhistorische waarden die in het plangebied voorkomen. Daar waar 
nodig dient de bescherming van deze waarden ook te worden vastgelegd in de regels 
en verbeelding bij het bestemmingsplan.  

 

Archeologie 

Op de Archeologische monumentenkaart (AMK) 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 (ABB) voor het 
grondgebied van Noordoostpolder. Op de speciaal voor de gemeente Noordoostpolder 
in 2007 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.  

 

De ABB geeft aan in welke gebieden er onderzoek gedaan moet worden en in welke 
gebieden onderzoek achterwege kan blijven. Op de volgende afbeelding is een 
uitsnede van deze kaart weergegeven. 
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Afbeelding: Uitsnede Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart 

 

Uit de kaart blijkt dat het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde 
heeft. Voor de gebieden met een lage archeologische verwachting behoeven geen 
regels inzake omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van werken of 
werkzaamheden te worden gesteld. 

 

Historische (steden)bouwkundige waarden 

In en in de omgeving van het plangebied bevinden zich geen bouwwerken met 
cultuurhistorische (steden)bouwkundige waarden.  

 

Historische geografie 

Noordoostpolder 

De gemeente Noordoostpolder ligt in Nederlands twaalfde provincie, Flevoland. 
Emmeloord fungeert als centrumplaats, omringd (op fietsafstand) door de 10 
zogenaamde groendorpen: Bant, Creil, Ens, Espel, Luttelgeest, Kraggenburg, 
Marknesse, Nagele, Rutten en Tollebeek. Het karakter van de gemeente is sterk 
agrarisch. 

 

De ruimtelijke structuur van de polder wordt mede bepaald door de volgende 
elementen: 

 boerderijen en dorpen als groene eilanden in de open agrarische ruimte; 

 ringen: IJsselmeerdijk en voormalige Zuiderzeedijk en de dorpenringweg; 

 radialen: het assenkruis dat de dorpenringweg met Emmeloord verbindt; 

 hiërarchische en concentrische opbouw; 

 verkaveling volgens een modulair systeem op basis van een standaardkavel (300 
m x 800 m). 

 

Het belangrijkste kenmerk van de Noordoostpolder is dat het is ontworpen als eenheid, 
waarbij landschap, stedenbouw en architectuur onderdeel uitmaken van één integraal 
ontwerp. Hierdoor heeft de Noordoostpolder een hoge mate van ruimtelijke 
samenhang en architectonische uniformiteit.  
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De Noordoostpolder kan gekarakteriseerd worden als concentrisch op verschillende 
niveaus. De vorm is daarbij steeds aangepast aan de topografie, de agrarische 
bedrijfsvoering, de civiele techniek, de gewenste afstand tussen de dorpen en de 
centrale plaats Emmeloord. Gebruik makend van onder andere de theorieën van de 
Duitse sociaal-geograaf W. Christaller (centrale plaatsentheorie) werd een 
hiërarchisch model ontwikkeld ten aanzien van de plaats en de functies van de 
nederzettingen. De wisselwerking tussen een concentrische opbouw, de hiërarchie, 
modulaire opbouw en de ondergrond/omgeving, het zogenaamde 'polderidioom' is 
sterk bepalend geweest voor de inrichting van de Noordoostpolder. 

 

Van 1937 tot 1942 werd de Noordoostpolder (met daarin de eilanden Urk en 
Schokland) met een omvang van circa 48.000 hectare ingepolderd. De ontwikkeling 
van de polder (zowel de ontwatering als de inrichting) is geheel door de rijksoverheid 
tot stand gekomen.  

 

Van de dorpen in de Noordoostpolder zijn er zeven gebouwd als een nederzetting rond 
een centrale ruimte, te weten Bant, Luttelgeest, Marknesse, Ens, Bant, Creil, Espel en 
Tollebeek. De Noordoostpolder kent twee dorpsweidenederzettingen; Kraggenburg en 
Nagele. Tenslotte kent de Noordoostpolder één kruispuntnederzetting: Rutten.  

 

Plangebied 

Het plangebied ligt tussen de kernen Bant en Luttelgeest in het landelijk gebied. Het 
betreft een agrarisch onderzoeksbedrijf. Bij de voorgenomen ontwikkeling blijven het 
woonhuis, bepaalde bedrijfsbebouwing en de bestaande erfsingel behouden. Bij de 
landschappelijke inpassing is ingespeeld op de landschappelijke karakteristieken, zo 
zijn bijvoorbeeld de bestaande structuren benadrukt. In paragraaf 2.2 is nader 
ingegaan op de landschappelijke inpassing. Hiermee blijft de landschappelijke kwaliteit 
van het erf gewaarborgd.  

 

Conclusie 

Vanuit de aspecten archeologie en cultuurhistorie zijn er geen belemmeringen. 

4.4  Ecologie 
Bij elk ruimtelijk plan dient, met het oog op de natuurbescherming, rekening te worden 
gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming. Een ruimtelijk 
plan mag namelijk geen significante gevolgen hebben voor een te beschermen gebied 
en/of soort.  

 

Gebiedsbescherming 

Voor de gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese richtlijnen in Nederland 
speciale beschermingszones aangewezen met een hoge wettelijke bescherming. 
Hiervoor zijn Natura 2000-gebieden en gebieden onderdeel uitmakend van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgenomen.  

Het plangebied ligt niet binnen en ook niet nabij Natura 2000-gebieden en de EHS. Het 
meest nabij gelegen Natura 2000-gebieden is 'Weerribben', dit gebied ligt op een 
afstand van circa 7,1 kilometer. De meest nabijgelegen EHS ligt op circa 1 kilometer. 

Gezien de geldende bestemming, het huidige intensieve agrarische gebruik, 
tussenliggende barrières en de afstand tot de natuurgebieden worden geen negatieve 
effecten op Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur verwacht. Een 
nader ecologisch onderzoek is dan ook niet nodig. 
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Soortbescherming 

Op basis van de Flora- en faunawet zijn gebieden aangewezen voor de bescherming 
van dier- en plantensoorten. De werkingssfeer van de Flora- en faunawet is niet 
beperkt tot of gerelateerd aan speciaal aangewezen gebieden, maar geeft soorten 
overal in Nederland bescherming. Op grond van de Flora- en faunawet gelden 
algemene verboden tot het verwijderen van groeiplaatsen van beschermde 
plantensoorten en het beschadigen of verstoren van voortplantings- of vaste rust- of 
verblijfplaatsen van beschermde diersoorten.  

 

Quickscan flora en fauna 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling is een quickscan flora en fauna 
uitgevoerd (EcoGroen, Projectcode 16-005, van 27 januari 2016). De quickscan is 
opgenomen in Bijlage 5. 

Het onderzoek is voor een belangrijk deel gebaseerd op een veldbezoek op 14 januari 
2016. Tijdens het veldonderzoek is het plangebied en directe omgeving grondig 
geïnspecteerd op aanwezige beschermde en bedreigde flora en fauna. De 
consequenties van de voorgenomen plannen op de aanwezige natuurwaarden zijn 
getoetst aan de Flora- en faunawet. Verder is er gekeken naar de relatie van het 
plangebied met vigerende gebiedsgerichte natuurbescherming.  

 

Beschermde gebieden 

Er vinden geen werkzaamheden plaats in of met negatieve effecten op Natura 
2000-gebieden, beschermde Natuurmonumenten, Nationaal Natuurnetwerk (NNN; 
voorheen EHS) of natuur buiten het NNN. Het nemen van vervolgstappen is dan ook 
niet nodig vanuit het oogpunt van gebiedsbescherming en provinciaal NNN-beleid.  

 

Beschermde soorten 

 In het plangebied zijn geen beschermde en bedreigde plantensoorten aangetroffen 
en deze worden op basis van het veldonderzoek en terreinkenmerken ook niet 
verwacht. 

 Er worden geen opstallen afgebroken of bomen gekapt met daarin potentieel 
geschikte vaste verblijfplaatsen van vleermuizen. Ook worden geen belangrijke 
vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen verwacht. 

 Zwaar beschermde grondgebonden zoogdieren als Eekhoorn, Steenmarter 
(beiden Ff-wet tabel 2), Otter en Boommarter (beiden Ff-wet tabel 3) zijn niet 
aangetroffen en worden op basis van bekende verspreidingsgegevens en het 
ontbreken van geschikte verblijfplaatsen en habitat ook niet verwacht. Wel zijn 
verspreid in het plangebied vaste verblijfplaatsen van enkele algemeen 
voorkomende, laag beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zoals Bosmuis, 
Egel, Huisspitsmuis, Mol, Rosse woelmuis en Veldmuis te verwachten. 

 Broedvogels met jaarrond beschermde nestlocaties zoals Ransuil, Huismus en 
Buizerd zijn niet aangetroffen en/of te verwachten binnen de invloedsfeer van de 
activiteiten. In de erfbeplanting nabij het uitbreidingsgebied zijn algemene 
broedvogels van erven te verwachten zoals Winterkoning en Heggenmus. In het 
uitbreidingsgebied en op de omringende akkers broeden naar verwachting 
akkervogels als Gele kwikstaart, Kievit en Scholekster. 

 Op het terrein van Agrico zijn door werknemers waarnemingen gedaan van de 
strikt beschermde Rugstreeppad (Ff-wet tabel 3 en Habitatrichtlijn bijlage IV). In de 
NDFF is uit mei 2014 een waarneming op het Agrico-terrein van bekend van 
roepende Rugstreeppadden. Bovendien heeft EcoGroen in 2013 vele 
waarnemingen gedaan van roepende Rugstreeppadden in het nabijgelegen 
Wellerwaard- en Burchttochtgebied (circa 700 meter afstand). In de 
Noordoostpolder vormen sloten, vijvers, poelen en bassins vaak het 
voortplantingsbiotoop. De (te behouden) sloot langs de oostzijde van het kavelpad 
is suboptimaal geschikt als voortplantingshabitat voor Rugstreeppad. Het 
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waterbassin zal verwijderd worden en is geschikt als voortplantingswater. 
Bovendien is te verwachten dat Rugstreeppad op het terrein van Agrico 
overwintert, zoals in de kas, onder beplanting en in loodsen. 

 In de sloot langs het kavelpad en in het waterbassin op het Agrico-terrein is ook 
voortplanting van laag beschermde, algemene amfibieën zoals Gewone pad en 
Bruine kikker te verwachten. Overwintering van genoemde soorten wordt binnen 
het plangebied verwacht in de strooisellaag onder begroeiingen, onder opgeslagen 
materialen en in de kas. 

 Vaste verblijfplaatsen of voortplantingslocaties van beschermde vissen, reptielen, 
libellen, dagvlinders en andere ongewervelden zijn niet aangetroffen en worden op 
basis van biotoopkenmerken en bekende verspreidingsgegevens ook niet in het 
plangebied verwacht. 

 

Effectbeoordeling en mitigerende maatregelen 

 Een vervolgtraject in het kader van de Natuurbeschermingswet en ten aanzien van 
NNN-beleid is niet aan de orde. 

 Bij de beoogde plannen verdwijnen mogelijk exemplaren en verblijfplaatsen van 
enkele algemene en laag beschermde kleine zoogdieren en amfibieën. Voor deze 
tabel 1-soorten geldt in geval van ruimtelijke ontwikkelingen automatisch 
vrijstelling van de ontheffingsplicht. 

 Werkzaamheden die broedbiotopen van aanwezige vogels verstoren of 
beschadigen dienen te allen tijde te worden voorkomen. Dit is voor de meeste 
soorten mogelijk door buiten de broedtijd te werken of de uitvoering in elk geval te 
starten in de periode voor begin maart en na eind juli. Bij werkzaamheden in de 
broedtijd in de invloedsfeer van de plannen kan een broedvogelcheck door een 
deskundige uitkomst bieden. Voor het broedseizoen wordt geen standaardperiode 
gehanteerd (Houtduif kan bijvoorbeeld nog tot half november broedend aanwezig 
zijn), maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de 
datum. 

 Door de werkzaamheden gaat voortplantingswater en overwinteringsbiotoop van 
Rugstreeppad verloren en bovendien kunnen als gevolg van 
sloopwerkzaamheden in de overwinteringsperiode ook exemplaren omkomen. 
Dergelijke effecten zijn een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Flora- en 
faunawet. Voor de uitvoering van de werkzaamheden is het dan ook noodzakelijk 
om een ontheffing aan te vragen. 

 

Zorgplicht 

De zorgplicht Flora- en faunawet is mede van toepassing op de beschermde soorten 
waarvoor geen ontheffing hoeft te worden verkregen. Dit houdt in, dat iedereen 
voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren en planten 
(inclusief hun leefomgeving). Concreet betekent dit dat bij een ruimtelijke ingreep 
rekening moet worden gehouden met alle aanwezige dieren en planten door middel 
van planning en uitvoering. Voor alle grondgebonden zoogdieren en amfibieën in het 
plangebied geldt de zorgplicht. Dit houdt in dat deze dieren gedurende de 
werkzaamheden zoveel mogelijk moeten worden ontzien. 

 

Conclusie 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling wordt een ontheffing aangevraagd in 
het kader van de Flora- en faunawet. Voor het overige zijn er geen belemmeringen 
vanuit het aspect ecologie. 
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4.5  Bedrijven en milieuzonering 
Om tot een ruimtelijk relevante toetsing van bedrijven op milieuhygiënische aspecten 
te komen wordt het begrip milieuzonering gehanteerd. De milieuzonering zorgt voor 
voldoende afstand tussen milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) en 
milieugevoelige functies (zoals woningen) in ruimtelijke plannen. Hiertoe zijn bedrijven 
voorzien van een zone waar mogelijke nadelige effecten zijn voor milieugevoelige 
functie, zoals woningen. 

 

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie zoals: 
geluid, geur, gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de 
milieucontour wordt vastgesteld, is voor elk type bedrijvigheid verschillend. In de 
publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' van de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (VNG) is een lijst opgenomen met daarin de minimale richtafstanden 
tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Indien van deze richtafstanden 
afgeweken wordt, dient een nadere motivatie gegeven te worden waarom dat wordt 
gedaan.  

Vanuit het oogpunt van een goede ruimtelijke ordening is het voorkomen van 
voorzienbare hinder door milieubelastende activiteiten van belang. Daarnaast mogen 
bedrijven niet worden beperkt in hun mogelijkheden. 

 

Van omgeving naar plangebied 

Bij de voorgenomen ontwikkeling worden geen nieuwe milieugevoelige objecten 
gerealiseerd. Er zijn dan ook geen zoneringen van omliggende bedrijven die in acht 
moeten worden genomen. Overigens, de perceelsuitbreiding vindt plaats aan de 
'achterzijde' (noordzijde). Dit is verder van omliggende bedrijven af dan het bestaande 
perceel. Er hoeft geen toetsing plaats te vinden op milieuhygiënische aspecten. 

 

Van plangebied naar omgeving 

Het meest nabijgelegen milieugevoelige object is de woning bij de locatie Burchtweg 
16, ten zuiden van het plangebied. Voor soortgelijke agrarische activiteiten zoals 
akkerbouw / tuinbouw met kassen, is in de VNG-publicatie een maximale richtstand 
van 30 m opgenomen. De betreffende woning is gelegen op circa 250 m vanaf de 
perceelsuitbreiding. Hiermee wordt ruim voldaan aan de aan te houden richtafstand.  

 

Conclusie 

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

4.6  Geluid 
De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen 
geluidsoverlast. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van een plan aandacht te 
worden besteed aan het aspect geluid. 

In de Wet geluidhinder (Wgh) is een zonering van industrieterreinen, wegen en 
spoorwegen geregeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de 
milieubelastende functies, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd 
aan milieugevoelige functies. Aangezien het plangebied niet gelegen is binnen de zone 
van een spoorweg en/of in de nabijheid van een gezoneerd industrieterrein, is alleen 
aandacht besteed aan het aspect wegverkeerslawaai. 

 

Wegverkeerslawaai 

De bedrijfsgebouwen zijn geen geluidgevoelige objecten. Daarmee is bij de 
voorgenomen ontwikkeling geen sprake van nieuwe geluidgevoelige objecten. Een 
nader onderzoek naar wegverkeerslawaai is dan ook niet nodig. 



 

  

 bestemmingsplan "Landelijk gebied, Burchtweg 17 te Bant" (vastgesteld)  
 38 

  

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 (Wm), hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de 
bijbehorende bijlagen.  

 

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

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

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

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

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

 

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 individueel getoetst aan die grenswaarden. 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 
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; 
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 voor kantoorlocaties is dat bij minder dan 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 
ontsluitende weg, of 200.000 m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen. 

 

Er is reeds sprake van bedrijfsactiviteiten. Door de voorgenomen ontwikkeling wordt 
geen significante toename aan verkeer verwacht. Het bestemmingsplan maakt een 
ontwikkeling mogelijk, die van geringere omvang is dan wat hiervoor is aangegeven en 
daarom kan geconcludeerd worden dat de luchtkwaliteit niet 'in betekenende mate' zal 
verslechteren. Derhalve hoeft niet nader op het aspect luchtkwaliteit te worden 
ingegaan.  

 

Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.  

4.8  Geur 
In het kader van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is onderzocht of in het 
plangebied een goed woon- en verblijfklimaat is gegarandeerd en of het bouwblok van 
eventueel omliggende veehouderijbedrijven optimaal blijft benut. 

 

In het kader van de voorgenomen ontwikkeling worden geen nieuwe geurgevoelige 
objecten gerealiseerd. Daarmee worden er geen agrarische bedrijven belemmerd in de 
bedrijfsvoering. Tevens worden bij de voorgenomen ontwikkeling geen nieuwe 
geurbelastende activiteiten mogelijk gemaakt. Aan dit aspect hoeft dus geen nadere 
aandacht aan te worden besteed.  

 

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 (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. In de omgeving liggen wel propaantanks, maar die vallen niet onder het 
Bevi. Daarom hoeft geen nader onderzoek plaats te vinden. 
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Buisleidingen  

In of nabij het plangebied zijn geen buisleidingen gelegen waardoor gevaarlijke stoffen 
worden getransporteerd. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor 

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.  

4.11  Besluit milieueffectrapportage 
Het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) en het doorlopen van de 
bijbehorende m.e.r.-procedure is verplicht bij de voorbereiding van plannen en 
besluiten van de overheid die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu. Dit is geregeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Er zijn drie 
onafhankelijke sporen die kunnen leiden tot een m.e.r.-plicht: 

a. Uit toetsing aan de hand van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) 
blijkt dat het plan of besluit voorziet in, of een kader vormt voor, activiteiten die 
(mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. In onderdeel C en 
D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten 
planMER-plichtig, besluitm.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor 
deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Voor 
(bestemmings)plannen dient te worden getoetst aan de activiteiten en 
drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage bij het besluit m.e.r.. In het geval 
de activiteit genoemd wordt in onderdeel D, maar die onder de drempelwaarden 
vallen, dan is een 'vormvrije m.e.r.-beoordeling' nodig.  

b. In het geval van een (bestemmings)plan: indien een 'passende beoordeling' op 
grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor dit plan verplicht is vanwege de 
in het plan opgenomen activiteiten. Een passende beoordeling is verplicht indien 
significante negatieve effecten op Natura 2000-gebieden niet zijn uit te sluiten; 

c. Wanneer Provinciale Staten in haar provinciale milieuverordening activiteiten 
hebben aangewezen, aanvullend op de activiteiten in het Besluit m.e.r., die kunnen 
leiden tot m.e.r.-plicht.  

 

Toets MER-plicht  

Het bestemmingsplan biedt een juridische-planologische regeling voor het realiseren 
van een agrarisch veredelingsbedrijf. De activiteit die mogelijk wordt gemaakt valt niet 
onder activiteiten die zijn genoemd in onderdeel C of D. Op basis daarvan is dus geen 
MER, MER-beoordeling of vormvrije MER-beoordeling nodig. 

De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ('Weerribben') bedraagt circa 
7,1 kilometer. Gelet op de soort activiteit, tussenliggende barrières en de afstand tot 
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aan het Natura 2000-gebied, is geoordeeld dat is uit te sluiten dat er significante 
negatieve effecten optreden op het Natura 2000-gebied. Dit betekent dat er geen 
'passende beoordeling' op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor dit plan 
verplicht is en er derhalve, via dit spoor, ook geen sprake is van een planMER-plicht. 

De Provinciale Staten van Flevoland hebben momenteel geen activiteiten aangewezen 
die kunnen leiden tot een m.e.r.-plicht. Derhalve is er via dit spoor ook geen sprake van 
een planMER-plicht voor dit bestemmingsplan. 

 

Gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van 
de potentiële effecten is geoordeeld dat er geen belangrijke negatieve milieugevolgen 
zullen optreden. Dit blijkt ook uit de onderzoeken van de verschillende milieuaspecten, 
zoals deze in de voorgaande paragrafen zijn opgenomen. Het is ook relevant om te 
melden dat het plangebied niet in een waterwingebied en een 
grondwaterbeschermingsgebied ligt.  

 

Voor dit bestemmingsplan is dan ook geen m.e.r.-procedure noodzakelijk op grond van 
het Besluit m.e.r. 

 

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 

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 afwijkingregels, 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. 

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. 

 

Bedrijf 

De bestemmingsomschrijving voorziet in maatwerk. Bij de formulering is aansluiting 
gezocht op het door de gemeente aanvaardbaar geachte plan. 
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Voor het plangebied is de bestemming 'Bedrijf' met de aanduiding 'specifieke vorm van 
bedrijf - agrarisch aanverwant' opgenomen. Dit betekent dat een agrarisch 
onderzoeksbedrijf is toegestaan. In het plan is geregeld dat ter plaatse van de 
aanduiding 'kas' uitsluitend kassen zijn toegestaan. 

Voor de bouwregels (afstanden, hoogtes en dergelijke) is grotendeels aangesloten bij 
het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004'.  



 

  

 bestemmingsplan "Landelijk gebied, Burchtweg 17 te Bant" (vastgesteld)  
 45 

  

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. 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. 

 

Voorontwerp 

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Burchtweg 17 te Bant' heeft in het 
kader van de inspraak ter inzage. Er zijn geen reacties binnengekomen.  

 

Overleg 

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro is het voorontwerp van dit 
bestemmingsplan voorgelegd aan de overlegpartners. Dit heeft reacties opgeleverd 
van de provincie Flevoland en van het Waterschap Zuiderzeeland. 

 

Hieronder zal ingegaan worden op deze reacties. Daarbij wordt de reactie zelf cursief 
aangegeven, waarna hierop gereageerd wordt. De reacties zelf zijn opgenomen in 
Bijlage 6 en Bijlage 7. 
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Reactie Provincie Flevoland 

 

Natuur en ecologie 

Voor het onderdeel ecologie hebben wij geen beoordeling kunnen doen, omdat de 
quickscan ecologie nog uitgevoerd wordt. In de ontwerpfase komen wij daar wellicht op 
terug. 

Reactie: Per abuis is de samenvatting QuickScan Natuurtoets van Bureau Ecogroen 
niet op ruimtelijkeplannen gepubliceerd. Dit wordt rechtgezet door deze samenvatting 
wel te publiceren bij de ter inzagelegging van het ontwerpplan. Inmiddels is er door 
bureau Ecogroen een concept ontheffingsaanvraag opgesteld voor beschermende 
maatregelen voor de Rugstreeppad die op het erf voorkomt. 

 

Externe veiligheid 

Nabij de grens bevinden zich wel één of meerdere propaantanks. Hiervan is 
aangegeven dat ze niet onder het BEVI vallen. Er is niet aangegeven wat de inhoud 
van de tank is. Propaantanks groter dan 13 m3 vallen wel onder het BEVI. Wilt u dit 
vermelden (de inhoud)? 

Reactie: Op Burchtweg 17 bevinden zich kleine propaantanks in de werkplaats (ruimte 
6 van de Milieuvergunning) van 26,5 en 0,8 liter voor snijbranden. 
Tevens op Burchtweg 17 staan een koelmachine met propaan als natuurlijk 
koudemiddel. De inhoud bedraagt 2 keer 10kg propaan. 

Op Burchtweg 11 staat een propaantank van 5000 liter (ruimte 41 van de 
milieuvergunning). Conclusie: De totale hoeveelheid propaan blijft ruim onder de 13 
m3. 

 

Water 

In het gebiedsproces (Giet)Water kassengebied Luttelgeest, nabij het voorliggende 
plangebied gelegen waaruit algemeen nieuwe beleid voortvloeit, wordt onderzocht in 
welke mate waterbassins bijdragen aan de compensatie van de verharding.  

De conclusie is dat bassins bijdragen aan de waterberging maar dat in het algemeen 
altijd nog aanvullende compensatie voor toename verharding nodig is. De mate waarin 
is afhankelijk van de m3's gietwaterbassin ten opzichte van het verhard oppervlak, het 
waterverbruik en de mate van verdamping (die weer afhankelijk is van het 
wateroppervlak). Het waterschap is zich nu aan het beraden in welke mate de 
waterberging van bassins meetelt voor compensatie verhard oppervlak op weg naar 
nieuw beleid; in het huidige beleid telt een bassin nog niet mee. Er zal dus gekeken 
moeten worden of het bassin in combinatie met het helofytenfilter (ook ruimte voor 
waterberging) voldoende groot is. Voordat het project verder gaat qua procedure, lijkt 
het ons noodzakelijk dat dit vraagstuk verder afgestemd is / wordt met het waterschap, 
omdat aanvullende compensatie voor toename verharding ook ruimte kost en ruimte 
een beperkt goed is voor deze ontwikkeling.  

Algemene opmerking: het is wenselijk om omvang bassin (m3 en m3/ha) en 
helofytenfilter op te nemen in de toelichting.  

. 

Reactie: Het bassin krijgt een inhoud van 1600 m3 met een extra deelreservoir van 
100 m3 (figuur 1). Het water uit het deelreservoir zal gebruikt worden voor het 
aanmaken van gewasbeschermingsmiddelen voor het akkerbouwbedrijf van Agrico 
Research.  
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Figuur 1. Bestektekening voor het aan te leggen gietwaterbassin 

 

De oppervlakte van de daken en het kasdek in de toekomstige situatie neemt ten 
opzichte van de huidige situatie toe van 2428 tot 5256 m2 (tabel 1). De verhouding 
tussen dit nieuwe oppervlakte en het bassin wordt daarmee ruim 3000 m3 per ha. 

 

Tabel 1. Toename van het kas/dakoppervlakte waarvan het regenwater wordt 
opgevangen in het gietwaterbassin 

 
 

De overige toename van verharding en die niet wordt aangesloten op de riolering van 
het erf bedraagt naar schatting 611 m2 terwijl een geschatte oppervlakte van 325 m2 
verdwijnt (tabel 2). Dit resulteert in een netto toename van verharding van circa 
287 m2. Er vindt geen uitbreiding of inkrimping plaats van verharding welke wel op de 
erfriolering is aangesloten. 

 

Tabel 2. Schatting van het oppervlakte verharding dat ten opzichte van de huidige 
verdwijnt en in de nieuwe situatie wordt gerealiseerd 
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Het is ook onduidelijk welk water in de helofytenfilter komt en hoe deze eruit komt te 
zien en hoe en waarop deze afwatert. Dit kan namelijk op vele manieren en bepaalt 
aan welke zaken de helofytenfilter bijdraagt.  

 

Schoon water 

Er staan nu alleen maar algemene aandachtspunten voor een ruimtelijke ontwikkeling.  

Van belang is de omgang met het bedrijfsafvalwater vanuit de kassen - waarvoor in de 
glastuinbouw in het algemeen op korte termijn een behoorlijke opgave ligt in een 
verdergaande zuiveringsstap - andere nieuwe bebouwing, spoelplaatsen etc. te 
bespreken specifiek voor dit project.  

Afhankelijk van de inrichting en aansluiting op het regionaal watersysteem kan het 
helofytenfilter ook een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit (chemisch maar ook 
ecologisch). Nu niet duidelijk. 

 

Reactie: Sinds de indiening van het voorontwerpbestemmingsplan is Agrico Research 
tot het inzicht gekomen dat een helofytenfilter minder geschikt is voor de reiniging van 
proceswater uit de kas in voorbereiding van lozen op het oppervlakte water. De 
aanvoer van proceswater is zowel te gering als te onregelmatig verdeeld over het jaar 
om een goede werking van het filter te kunnen verwachten. Daarom wordt afgezien 
van de aanleg van een helofytenfilter en gekozen voor de aanleg van een 
ondergrondse opslag voor proceswater uit de kas (Figuur 2). Het water zal op gezette 
tijden worden afgevoerd naar een waterzuiveringsinstallatie. Op termijn kan mogelijk 
zuivering plaatsvinden voorafgaande aan lozing op het oppervlaktewater. De 
ontwikkelingen in de professionele glastuinbouw worden daaromtrent afgewacht.  
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Figuur 2. Bestektekening van de aan te leggen ondergrondse betonkelder van 40 m3 
voor opvang van proceswater uit de kas. 

 

Grondwater 

Een belangrijk gegeven is dat het gebied niet in of nabij een 
grondwaterbeschermingsgebied ligt en ook niet in een boringsvrije zone ten behoeve 
van grondwater reserve voor de drinkwatervoorziening. Dit ook graag vermelden in de 
toelichting.  

Reactie: Het gebied is niet gelegen in of in de nabijheid van een boringsvrije zone ten 
behoeve van grondwater reserve voor de dribnkwatervoorziening. 

 

Reactie Waterschap Zuiderzeeland 

 

De relevante aspecten ten aanzien van de waterhuishouding zijn over het algemeen 
goed in het plan verwerkt. Ten aanzien van de verdere uitwerking van het plan hebben 
wij nog de volgende opmerkingen/punten: 

 
Watervergunning 

Wij willen de initiatiefnemer van het plan erop wijzen dat ten behoeve van de voor het 
plan te nemen compenserende maatregelen in het kader van de beleidsregel 
'Compensatie toename verharding en versnelde afvoer' een watervergunning dient te 
worden aangevraagd. Voor informatie omtrent het aanvragen van een 
watervergunning willen wij de initiatiefnemer verwijzen naar de website van 
Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl of het omgevingsloket: www.olo.nl. 

Reactie: Het aanvragen van een watervergunning kan separaat aan de 
bestemmingsplanprocedure plaatsvinden. 

 
Vooroverleg 

Ten aanzien van de verdere uitwerking (met name de voorgestelde compensatie door 
middel van de realisatie van een bassin) en vooruitlopend op het indienen van een 
aanvraag om een watervergunning treden wij graag in   (voor)overleg met/namens de 
initiatiefnemer. Voor het maken van een afspraak kan contact opgenomen worden met 
ondergetekende. 

Reactie: de initiatiefnemer is op de hoogte van dit aanbod en maakt daar bij 
gelegenheid graag gebruik van. 
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Melding 

Daarnaast willen wij de initiatiefnemer erop wijzen het plan c.q. de uitbreiding te 
melden via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM): www.aimonline.nl. De AIM 
verschaft nadere informatie omtrent milieuregels en maatregelen. 

Aan de hand van de door de initiatiefnemer via de AIM aangeleverde gegevens kan het 
waterschap de initiatiefnemer verder adviseren.    

Reactie: De initiatiefnemer is hiervan op de hoogte.  
 

Zienswijzen 

Het ontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Burchtweg 17 te Bant' is gedurende 
een periode van zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode is een ieder in de 
gelegenheid gesteld om zienswijzen tegen het bestemmingsplan kenbaar te maken 
(artikel 3.8 Wro). Van deze gelegenheid heeft niemand gebruik gemaakt, zodat het 
plan ongewijzigd vastgesteld kan worden. 

 

Vaststelling 

Na de ter inzagelegging besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het 
bestemmingsplan. Omdat er geen zienswijzen zijn ingebracht tegen het 
ontwerpbestemmingsplan en het plan ongewijzigd wordt vastgesteld door de raad is er 
tegen het bestemmingsplan geen beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 

 

 

 

 

september 2016. 
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Bijlagen bij toelichting 
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Bijlage 1  Prospectus  
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Kadastrale gegevens

Burchtweg Kavel Sectie G,nr ha ha

11 M6 1553 Erf 1,7700

11 M6 1553 Grond 24,2468 totaal

11 M7 219 Grond 24,6350

17 M8 220 Grond 24,6650

17 M9 1555 Erf 2,2415

17 M9 1555 Grond 24,6584 totaal

4,0115 98,2052 totaal
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Samenvatting 

 

Agrico Research in Bant is het veredelingsbedrijf van de coöperatie Agrico die haar 

hoofdkantoor in Emmeloord heeft. Agrico is een sterk op export gerichte primaire 

coöperatie van ca. 900 ledentelers die zich hebben gespecialiseerd in de teelt van 

pootaardappelen, tafelaardappelen en biologisch geteelde aardappelen. Het 

productportfolio bestaat uit meer dan 100 verschillende rassen. Al meer dan 50 jaar 

heeft Agrico Research als belangrijkste taak om dit portfolio te vernieuwen en te 

verbeteren door middel van klassieke aardappelveredeling. 

Agrico Reseach als bedrijf is te vergelijken met een proefstation voor 

akkerbouwonderzoek. Het beschikt over 98 ha zorgvuldig gecultiveerde landbouwgrond, 

bewaarfaciliteiten, laboratoria en een onderzoekskas. In de onderzoekskas worden 

handmatig kruisingen ten behoeve van het veredelingswerk uitgevoerd, wordt de eerste 

generatie aardappeltjes uit botanisch zaad opgetrokken en worden allerlei proeven 

uitgevoerd die het veredelingswerk ondersteunen. Als zodanig hebben deze activiteiten 

niets uit te staan met productietuinbouw. De huidige kas dateert uit 1989 en is aan 

vernieuwing toe. Voortgaande ontwikkelingen in de wetenschapsgebieden waarop de 

moderne plantenveredeling berust geven aanleiding om de onderzoekskas niet alleen te 

vernieuwen maar ook in oppervlakte te verdubbelen naar een kleine 0,48 ha. Het 

bestaande erf biedt hier echter geen ruimte voor. In relatie tot het geldende 

bestemmingsplan Landelijk gebied 2014 overschrijdt Agrico Research’ erf nu al de 

maximale afmetingen. Aan de opties “aandikken” en “omklappen” zoals beschreven in de 

Structuurvisie 2015 kleven zwaarwegende nadelen. Agrico Research wenst de nieuwe 

kas te realiseren op de huidige plaats met een uitbreiding van het erf in de lengterichting 

van ca. 69 meter. Dit is landschappelijk gezien de minst ingrijpende optie en voor Agrico 

Research de meest efficiënte wat benutting van agrarische grond betreft. Ook is het is 

de minst kostbare vanuit cultuurtechnisch perspectief. Voor alle opties geldt dat de 

volwaardige omzoming van “aangedikt”, “omgeklapt” of verlengd erf met nieuw aan te 

planten stukken erfsingel op onoverkomelijke bezwaren stuit wegens de schaduwwerking 

die daarvan uitgaat op de te bouwen onderzoekskas. 

Met de gewenste erfuitbreiding, de nieuwbouw van een kassencomplex en aanleg van 

ondersteunende voorzieningen verwacht Agrico Research gedurende 30 jaar vooruit te 

kunnen binnen de dan geldende erfgrenzen.   
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Agrico coöperatie 

Agrico is een primaire coöperatie van telers van aardappelen. De ca. 900 leden telen, 

sorteren en bewaren de opbrengst van 12.000 ha pootaardappelen, 1.100 ha 

tafelaardappelen voor verse consumptie en 650 ha biologische aardappelen. Het 

hoofdkantoor van Agrico bevindt zich in Emmeloord. De kernactiviteit aldaar is de 

verkoop en logistieke afzet van pootgoed naar zo’n 80 landen en tafelaardappelen via 

verpakkers naar supermarkten en exportbestemmingen. Agrico heeft eigen 

dochterondernemingen in Nederland (Agrico Research in Bant en Leo de Kock en Zonen 

in Purmerend), Frankrijk, Schotland, Polen, Slowakije, Roemenië, Zweden en Canada. In 

2013 bedroeg de productomzet 500.000 ton aardappelen. De geconsolideerde, geldelijke 

omzet bedroeg € 269 miljoen waarvan, na aftrek van kosten, € 195 miljoen aan de 

ledentelers werd uitgekeerd. Agrico betaalt jaarlijks zo’n € 35 miljoen uit aan haar telers 

die in de gemeente Noordoostpolder gevestigd zijn. 

In de visie van Agrico is zij marktleider en wereldspeler in het marktgericht ontwikkelen 

van aardappelrassen en het (laten) produceren en vermarkten van hoogwaardig 

pootgoed en tafelaardappelen die zowel biologisch als gangbaar worden geteeld. Agrico 

ziet zich als een service verlenende regisseur van de volledige keten van ontwikkeling 

van nieuwe rassen tot afzet aan de consument. Agrico tracht deze visie te realiseren 

door innovatie bij Agrico Research welke tot een voortdurende aanwas van nieuwe 

aardappelrassen met verbeterde productspecificaties leidt en waarop steeds intellectueel 

eigendomsrecht (kwekersrecht) wordt aangevraagd. Verder streeft Agrico naar een groei 

van het areaal bij een zichzelf steeds verder professionaliserende groep ledentelers. Als 

ook streeft zij naar de beste positie in de sector wat uitbetalingscapaciteit aan de leden 

betreft. 

 

Agrico’s visie op de toekomst 

Ondanks een Nederlands marktaandeel van 35 procent in pootgoed (12 procent in de 

EU) is het marktaandeel van Agrico mondiaal bezien, met 1 à 2 procent van de 

pootgoedmarkt, zeer bescheiden. Met name de sterke opkomst van de aardappelteelt in 

Azië en Afrika en vooral de professionalisering van de teelt in deze continenten en in 

Oost Europa biedt volop groeikansen voor de hoogwaardige Nederlandse pootgoedsector 

(figuur 1). Professionalisering van de teelt vraagt immers hoogwaardig 

uitgangsmateriaal (pootgoed) waarin, sinds decennia, de Nederlandse ketenspelers 

kunnen voorzien. Agrico’s activiteiten zijn ingebed in mix van factoren die aan Agrico’s 

succes bijdragen: een uitstekend klimaat voor de teelt van aardappelen, geschikte 

gronden, goed opgeleide en ondernemende telers, mechanisatiebedrijven, 

bewaarspecialisten, een geoliede keursdienst (NAK) en nabijheid van havens en andere 

logistieke infrastructuur. Al meer dan 50 jaar realiseren de telers van Agrico en haar 

rechtvoorgangers zich dat hun collectieve, continue investering in rasveredeling 

essentieel is om het productportfolio te ontwikkelen waarmee aan de diverse wensen van 

de afnemers kan worden voldaan. Vandaar dat de activiteiten van Agrico Research en de 

met Agrico Research samenwerkende groep van veredelaars als het hart van de 

coöperatie worden beschouwd. 
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Figuur 1. Ontwikkeling van de aardappelproductie (miljoen ton) tussen 2002 en 2012 in 

verschillende werelddelen (bron FAO). 

 

Activiteiten en faciliteiten van Agrico Research. 

Agrico Research (AR) is het enige veredelingsbedrijf van de coöperatie Agrico. AR houdt 

zich bezig met de veredeling van nieuwe aardappelrassen als ook met teeltkundig 

onderzoek aan aardappelrassen ten behoeve van de leden van de coöperatie.  

De kern van AR’s faciliteiten wordt gevormd door 96 hectare landbouwgrond in 

eigendom. In een rotatie van één op vier worden proefvelden voor aardappelveredeling 

aangelegd. De rest van het areaal wordt extensief bebouwd met ca. 46 ha graan en 

verder met bieten en uien. Dankzij een zorgvuldig gedraineerd, vlak, steenvrij en niet-

gewoeld kleipakket behoort AR’s proefveld jaarlijks tot de meest betrouwbare van de 

circa 30 proefvelden die in de EU en daarbuiten ten behoeve van de 

veredelingswerkzaamheden worden aangelegd. Het veredelingsonderzoek vindt niet 

alleen op proefvelden plaats maar ook in kassen en laboratoria. In de onderzoekskas 

worden jaarlijks ca 1000 kruisingen gemaakt tussen veelbelovende ouderklonen. In een 

ander gedeelte worden 200.000 individuele aardappelklonen geteeld die in 9 

opeenvolgende veldjaren op proefvelden worden geselecteerd tot jaarlijks 3 of 4 nieuwe 

aardappelrassen. Daartoe werkt Agrico Research intensief samen met zo’n 35 kleinere 

particuliere veredelaars en enkele grote professionele veredelingsbedrijven zoals 

Lantmännen SW Seed welke gevestigd is aan de Kleiweg te Emmeloord. 

In de laboratoria, die een oppervlakte van 1000 m2 beslaan, worden diverse 

eigenschappen van de geselecteerde klonen vastgesteld. In een quarantainelaboratorium 

wordt resistentie tegen onder andere ziekteverwekkende aardappelcystenaaltjes, 

wratziekte en Phytophthora vastgesteld. In een kwaliteitslaboratorium wordt de 

geschiktheid van geselecteerde klonen vastgesteld als tafelaardappel of voor verwerking 

tot friet en chips. In het biotechnologisch laboratorium worden moleculair biologische en 

celbiologische technieken toegepast. Het betreft vooral de toepassing van moderne DNA 

merkers. AR is enige jaren geleden gestopt met toepassingen van genetische 

modificatie. 

Het selectieproces voor nieuwe aardappelrassen neemt 11 jaar in beslag. In de laatste 

fase van de selectie worden de beste zaailingen, afhankelijk van hun marktbestemming, 

op 8 binnenlandse en 15 buitenlandse locaties beproefd (figuur 2). De speerpunten bij 

veredelingsonderzoek liggen bij opbrengst, ziekteresistenties, consumptiekwaliteit en de 

mogelijkheid voor verwerking tot friet en chips, tot voorgekookte, verse producten en 
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overige aardappelproducten. Globaal moeten 40 eigenschappen in meerdere herhalingen 

worden vastgesteld om een goede beslissing over de marktpotentie van een zaailing te 

kunnen nemen.` 

 

 

 

Figuur 2. Proefveldlocaties in Europa en Noord Afrika (2014) 

 

Naast de veredeling van aardappelrassen die rechtstreeks voor commerciële productie 

worden aangewend, is bijna veertig procent van het veredelingsonderzoek gericht op het 

verkrijgen van superieure ouderklonen. Vaak worden hiertoe eigenschappen uit 

primitieve rassen en zelfs wilde verwanten van aardappel ingekruist. Dit wordt 

onderzoeksveredeling genoemd. 

Andere belangrijke taken van AR zijn dienstverlenend aan Agrico. Zo worden jaarlijks 

meer dan 1000 gasten ontvangen uit meer dan 80 landen. Deze gasten hebben zeer 

uiteenlopende achtergronden en interesses maar zijn altijd in nauwe of bredere zin 

betrokken bij landbouwkundige productie en in het bijzonder bij de aardappelteelt. Ten 

behoeve van deze activiteit beschikt AR over een ontvangstzaal voor 80 personen, een 

professionele bedrijfspresentatie en een demonstratieveld. Zodoende is AR jaarrond de 

showcase van de coöperatie met haar vele internationale collegae en zakenrelaties. Ook 

heeft AR een taak om voor Agrico pootgoedmonsters van alle rassen uit haar portfolio 

samen te stellen waarmee de marktintroductie van nieuwe en bestaande rassen wordt 

ondersteund. AR verzorgt ook fytopathologische en identiteitsanalyses op verzoek van 

Agrico. 

 

Historie van Agrico Research 

In 1958 besloten de aardappelcoöperaties PZVB, Zuiderzeepolders en de vanuit Anna 

Paulowna opererende ZAP tot het oprichten van de Verenigde Kweekbedrijven B.V. Aan 

de Burchtweg 17 werden twee kavels van 24 hectare gepacht waar in het voorjaar van 

1959 de eerste proefveldjes werden aangelegd (figuur 3). Het betrof toen overigens niet 
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alleen aardappelen, maar ook vlas en graan. Het kweekwerk van wat nu de coöperatie 

Agrico heet, was gestart. Besturen en directies van de aardappelhuizen zagen in die 

jaren steeds duidelijker het belang van eigen rassen. Daarmee kon een goede 

marktpositie worden ingenomen.  

Verenigde Kweekbedrijven begon kleinschalig met als opdracht het kweken van rassen 

voor pootgoedexport voor de afnemers in Frankrijk, België en Duitsland. De nadruk lag 

sterk op het ondersteunen van de veredelaars die zich via PZVB, Zuiderzeepolders of 

ZAP aan het nieuwe kweekbedrijf hadden verbonden. In 1973 ontstond Agrico. Een 

belangrijk gevolg daarvan was dat de succesvolle kwekersorganisatie Trans Solanum 

B.V., aangesloten bij de Drentse Telers Vereniging (DTV), met de nieuwe 

aardappelcoöperatie ging samenwerken. Tot Trans Solanum behoorden in die tijd, naast 

een groot aantal bekwame particuliere veredelaars, drie grote professionele 

Veredelingsbedrijven; namelijk Geertsema (nu Lantmännen SW Seed), Mansholt en 

Könst) 

Het kweekwerk van Agrico werd in de loop der jaren steeds intensiever en professioneler 

georganiseerd. Het aantal medewerkers groeide van 5 tot 25. Het belang van het 

kweekwerk werd ook steeds duidelijker. 

In 1986 werd het kweekwerk verder geprofessionaliseerd. Agrico nam de aandelen van 

Trans Solanum over en bracht de activiteiten onder in de Verenigde Kweekbedrijven aan 

de Burchtweg. Deze naam werd toen veranderd in Agrico Research. 

.  
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Figuur 3. Een historie van 56 jaar aan de Burchtweg te Bant  
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Het werkveld van Agrico Research in 2014 

Agrico Research verkeert in competitie met andere handelshuizen die actief zijn in de 

veredeling van aardappel en teelt en afzet van pootgoed. De peer-groep in Nederland 

wordt gevormd door de veredelingsbedrijven van HZPC te Metslawier (figuur 4), KWS 

potato te Nagele, kweekbedrijf C. Meijer B.V. te Rilland en Averis Seeds, het R&D bedrijf 

van AVEBE te Valthermond. In Europa is Agrico Research in competitie met Europlant, 

Norika en Solana (D), Germicopa (F), Danespo (DK), Caithness (UK) en IPM (IE). Deze 

bedrijven, m.u.v. Norika, hebben alle vestigingen in Nederland. 

 

Figuur 4. Overzichtsfoto van de researchfaciliteiten van één van de bedrijven uit AR’s 

peer-groep (HZPC R&D te Metslawier, Friesland; bron jaarverslag HZPC 2012). 

 

De moderne plantenverdeling is geënt op zowel de moderne landbouwkundige praktijk 

als een scala aan wetenschappelijke disciplines waarvan erfelijkheidsleer, biometrie, 

moleculaire en cellulaire biologie, fytopathologie, virologie, nematologie, entomologie, 

biochemie en plantenfysiologie de belangrijkste zijn. Waar de landbouwkundige praktijk 

een gestage ontwikkeling doormaakt naar precisielandbouw, efficiëntere benutting van 

inputs zoals gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen en betere bewaring van 

geoogst product, maken met name de wetenschappelijke disciplines erfelijkheidsleer en 

moleculaire biologie wereldwijd een stormachtige ontwikkeling door (figuur 5). In 2011 is 

de complete DNA-volgorde van de aardappel bekend en openbaar gemaakt. Deze code 

bevat 726 miljoen DNA-letters waarin 39.000 genen besloten liggen. 

Geschetste ontwikkelingen vergroten de mogelijkheden en efficiëntie van de 

aardappelveredeling enorm en het blijft dan ook de uitdaging voor AR om na analyse van 

trends en ontwikkelingen in de mondiale aardappelmarkt, in deze zee van mogelijkheden 

de juiste keuzes te maken en nieuwe technieken en methoden aan boort te nemen 

waarmee de gestelde veredelingsdoelen gerealiseerd kunnen worden. 
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Figuur 5. De kosten van het lezen van het DNA van complete organismen nemen in de 

tijd af met een logaritmische snelheid (bron Wikimedia.org). 

 

Agrico Research als werkgever 

Waar Agrico op haar hoofdkantoor met een staf van een kleine 100 mensen werkt, geeft 

AR werk aan 25 mensen in vaste dienst. Meer dan de helft daarvan is hoger opgeleid 

(HBO of WO). Twee van de academici mogen de titel van Doctor voeren. Het 

personeelsverloop is, naar landelijke normen, extreem laag te noemen. Sinds de 

oprichting van het bedrijf is het personeelsbestand heel geleidelijk gegroeid en het ligt in 

de verwachting dat deze trend zich zal voortzetten. 

 

 

Figuur 6. Personeelsontwikkeling Agrico Research sinds 2001 naar opleidingsniveau 
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De huidige onderzoekskas van Agrico Research 

De huidige onderzoekskas bevat een drietal typen compartimenten waarin essentiële 

onderzoekswerkzaamheden worden uitgevoerd (figuur 7). De belangrijkste activiteiten 

zijn het maken van kruisingen tussen ouderplanten waarbij bessen ontstaan met daarin 

het botanisch zaad. Dit zaad wordt in het najaar geschoond en in het daaropvolgende 

jaar uitgezaaid in twee teeltrondes. In deze teelten worden kleine plantjes uit zaad 

opgetrokken en verspeend in 8 x 8 cm of 9 x 9 cm potten. Elke individuele plant is 

genetisch uniek. De planten krijgen de gelegenheid om één of enkele knollen te vormen. 

Deze vormen het uitgangsmateriaal voor de selectie in het veld en worden “klonen” 

genoemd. Zaden en klonen worden niet alleen door AR benut maar ook afgenomen door 

de veredelaars waarmee AR samenwerkt. 

In de kassen worden ook collecties van genetisch materiaal in stand gehouden waarmee 

in het veredelingsprogramma wordt gewerkt. Deels zijn deze te primitief om onder veld 

omstandigheden te telen en deels zijn zij voor knolzetting afhankelijk van dagen met 

niet meer dan 12 uur licht. Voor dit genetisch materiaal beschikt AR over een tweetal 

korte dag kassen. 

Meer en meer bestaat de behoefte om eigenschappen van selectiemateriaal vast te 

stellen door middel van potproeven. Het gaat dan vooral om toetsen voor resistentie 

tegen ziekten en plagen en abiotische stressfactoren zoals zout en droogte. 

In het najaar worden de kassen gebruikt om de in kratten geoogste opbrengsten van 

proefveldjes uit te stallen zodat deze kunnen worden beoordeeld en bemonsterd. Het 

gaat om 2500 van de in totaal 10.000 opbrengstveldjes die AR jaarlijks in Nederland 

aanlegt. 
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Figuur 7. Belangrijkste kasactiviteiten bij AR. Het maken van kruisingen (A; inzet: 

kruisen is handwerk), Het uitzaaien van de verkregen botanische zaden (B) en de teelt 

van de eerste generatie pootgoed (C; inzet: geoogste knollen). Vermeerdering van 

primitieve aardappelsoorten onder korte dag (D). Vermeerdering van genetisch 

materiaal en potproeven (E). Uitstallen van de oogst van proefveldjes voor beoordeling 

en bemonstering (F).  
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De noodzaak van vernieuwing van AR’s onderzoekskas 

De huidige onderzoekskas van Agrico Research werd in 1989 gebouwd. Het is na 25 jaar 

en naar tuinbouwmaatstaven een oude kas. Dit is merkbaar aan de toename van 

lekkages, ruitbreuk en roestvormig op de installatie. Tuinbouwspecialisten hebben AR 

erop gewezen dat inmiddels een reële kans bestaat op het optreden van ernstige 

stormschade. AR heeft overwogen of een grondig onderhoud en verbetering van de 

huidige kas wenselijk is of dat gekozen moet worden voor nieuwbouw. Ten opzichte van 

nieuwbouw kleven de volgende nadelen aan de optie van grondig onderhoud en 

verbetering. 

• De kas is naar hedendaagse opvattingen te laag. Het klimaat voor het maken van 

kruisingen is daardoor suboptimaal. De kleinere compartimenten blijken voor veel 

proeven te warm. Het verhogen van een bestaande kas is ondoenlijk. 

• De aansluitingen tussen glas en roeden zijn kaal (niet met rubberprofiel afgedicht). in 

de loop van de tijd zijn veel kieren ontstaan waardoor hemelwater naar binnen, en 

warmte naar buiten lekt. 

• Vandaag de dag kan de teelt op tafels arbotechnisch veel vriendelijker en ook 

efficiënter worden ingericht. Maar deze werkwijzen zijn niet in de bestaande kas uit 

te voeren. 

• Het aanvoeren van kratten met de oogst van proefveldjes stuit op beperkingen 

wegens ontoegankelijkheid van de kasvloeren voor vorkheftrucks. 

• Het aanpassen van de technische voorzieningen zodanig dat wordt voldaan aan de 

toekomstige vereisten op het gebied van lichtuitstoot, afvalwaterlozing en 

energieverbruik kan slechts tegen hoge kosten. 

 

De noodzaak van uitbreiding van AR’s onderzoekskas 

De voortgaande ontwikkelingen op het gebied van plantenveredeling in het algemeen en 

aardappelveredeling in het bijzonder, gekoppeld aan het rooskleurige 

toekomstperspectief voor Agrico bij voldoende aanwas aan verbeterde aardappelrassen 

hebben AR tegen de grenzen van haar kascapaciteiten doen oplopen. De volgende 

ontwikkelingen spelen en rol: 

• Niet alleen de ambitie van AR is toegenomen. Ook de groep van veredelaars 

waarmee AR samenwerkt vraagt inmiddels meer klonen uit zaad dan AR kan leveren 

• In toenemende mate worden nieuwe genetische eigenschappen aangevoerd vanuit 

wilde aardappelsoorten waarvan er zo’n 100 in de natuur bekend en – via de 

Europese genenbanken - beschikbaar zijn. Al deze soorten zijn gevoelig voor korte 

dag omstandigheden en de capaciteit van de huidige korte dag compartimenten 

schiet fors tekort. 

• De voortschrijdende inzichten en mogelijkheden van DNA-analyse maken versnelde 

veredelingsschema’s mogelijk waarbij nakomelingen uit kruisingen als hetzelfde jaar 

in een nieuwe kruisingsronde kunnen worden gebracht. De tijdswinst van deze 

werkwijze is enorm maar vraagt wel veel meer ruimte voor het uitvoeren van 

kruisingen. 

• De verruiming van de afzetmarkt van Agrico naar steeds meer landen en klimaten 

maakt dat de vraag naar specifieke raseigenschappen en verbetering van rassen 

aldoor toeneemt. Denk daarbij aan resistentie tegen ziekten en plagen die in 

Nederland niet zo belangrijk zijn en abiotische factoren zoals tolerantie voor zout 

irrigatiewater, droogte en hitte. Deels zijn deze eigenschappen goed te toetsen 

middels potproeven buiten maar vooral ook onder kascondities en in klimaatcellen. 
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AR heeft dan ook het voornemen om de mogelijkheden hiervoor belangrijk uit te 

breiden. 

• Sinds enige jaren lijkt er een ontwikkeling opgang te maken waarbij nieuwe 

aardappelrassen niet langer via pootgoed maar via zaden wordt vermeerderd. Deze 

benadering moet door AR, alleen al omwille van marktbehoud, nader onderzocht 

worden. Bij deze nieuwe veredelingswijze wordt een veel groter deel uitgevoerd via 

gericht kruisingswerk, wat ook weer extra kasruimte vraagt. 

• In 2014 is de Nederlandse aardappelveredelingssector geconfronteerd met de 

uitbraak van een quarantaineziekte. Ook AR en haar aangesloten veredelaars zijn ter 

nauwer nood ontsnapt aan besmetting en de daarmee gepaard gaande ruiming van 

al het veredelingsmateriaal. Dit heeft AR doen inzien dan een ingangscontrole van 

inkomend genetisch materiaal via een quarantainecompartiment noodzakelijk is 

geworden. 

 

AR is na zorgvuldige afweging van de huidige onderzoekswerkzaamheden in het licht van 

toekomstige ontwikkelingen tot de wens gekomen de onderzoekskas te verruimen naar 

zo’n 4740 m2 hetgeen een ruime verdubbeling van de beschikbare oppervlakte van de 

huidige kas inhoudt (tabel 1). 

Tabel 1. Huidige en gewenste capaciteit van AR’s onderzoekskas*. 

Type compartiment Huidig Gewenst Factor 

 m2 m2 m2 

Quarantainekas 0 75 nieuw 

Klonenoptrek 1075 1536 1,4 

Kruisen 614 922 1,5 

Onderzoekskas 0 307 nieuw 

Uitzaaikas 77 358 4,7 

Korte dag kas 96 307 3,2 

Kraamkamer 0 51 nieuw 

Corridors overig 288 1184  

Totaal 2150 4740 2,2 

* Grootte van diverse compartimenten binnen totale oppervlakte van 4740 m2  

onder voorbehoud  

Bijkomende projectonderdelen 

Het voornemen van vernieuwing en verruiming van de onderzoekskas staat niet op 

zichzelf. Een dergelijk project brengt noodzakelijke en gewenste investeringen met zich 

mee die hieronder kort worden toegelicht. 

 

• De verruiming van de kas brengt ook de behoefte met zich mee om de aanpalende 

werkruimte in oppervlakte te vergroten. Het voornemen is om daartoe de bestaande 

werkruimte te verlengen. Het nieuwe gedeelte zal daarbij op kashoogte worden 

gerealiseerd. Hoofdfuncties van deze werkruimte zijn het verspenen en oogsten van 

kasklonen, opslag van materiaal, onderhoud aan machines en installaties, 

gietwaterbereiding en bemesting en tevens is een aantal nieuwe klimaatcellen voor 

ziektetoetsen en bewaring van kasklonen voorzien. 

• De koeling van de huidige klimaatcellen gebeurt met een verouderde installatie op 

basis van een koudemiddel dat sinds 1 januari 2015 niet meer mag worden 

bijgevuld. Dit, en de verwachte capaciteitsuitbreiding in nieuwe klimaatcellen en 
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mogelijk ook de aanleg van gekoelde kascompartimenten noopt tot een investering 

in een nieuwe koelinstallatie. 

• De verwarming van de kassen, zeker bij verdubbeling van het kasoppervlak, 

noodzaakt tot aanpassing van de verwarmingsinstallatie. Vanuit een centraal 

ketelhuis worden nu kassen, laboratoria en het kantoor verwarmd. De bestaande 

ketels zijn aan vervanging toe en zullen in het licht van de huidige en toekomstige 

warmtevraag volgens de moderne stand van techniek worden aangepast. 

• Het bassin voor de opvang van hemelwater, waaruit het gietwater voor in de kassen 

wordt bereid, moet verplaatst, vernieuwd en evenredig vergroot worden. 

• De opslag van voorraad potgrond en eenmalig gebruikte potgrond moet worden 

verplaatst. 

• De verharding naast de kas waarop momenteel potproeven worden uitgevoerd 

(figuur 8) moet verplaatst en vergroot worden. Deze is in het huidige plan voorzien 

naast het nieuw aan te leggen bassin. Tevens moet de watervoorziening te plaatse 

worden verbeterd. 

• Gezien het voornemen van de landelijk overheid om aan tuinders op te leggen dat de 

emissie van met gewasbeschermingsmiddelen en/of meststoffen verontreinigd 

overtollig kaswater tot nul wordt gereduceerd, heeft AR het voornemen om de 

mogelijkheid te onderzoeken aan deze milieuvereiste te gaan voldoen via de aanleg 

van een helofytenfilter. Deze is in het huidige plan tevens voorzien naast het nieuw 

aan te leggen bassin. 

 

 

Figuur 8. Pottenproef buiten 
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Overwegingen rond ruimtelijke ordening; huidige situatie 

 

 

Figuur 9. Luchtfoto van Agrico Research in 2013 (boven) en volgens google earth 

(beneden). 
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Vorige pagina. Figuur 10. Aanblik van de gebouwen van AR aan de Burchtweg 17, gezien 

vanuit drie openbare gezichtspunten en vanaf het kavelpad. 

 

Figuur 9 laat zien dat het huidige erf 233 meter diep en 90 meter breed is. De bestaande 

rooilijn vanaf de weg is 22 meter. Daarmee is het huidige bebouwingsvlak 1,90 hectare. 

Aan de westzijde is de afstand tot de kavelsloot 8,50 meter en aan de oostzijde 

3,80 meter. Figuur 10 toont het aangezicht vanaf de openbare weg en vanaf het 

kavelpad aan de Burchtweg 17. 

Overwegingen rond ruimtelijke ordening; optie “aandikken” 

Omdat met het huidige bebouwingsvlak van 1,90 ha de regeling landelijk gebied 2004 

geen enkele ruimte meer laat voor uitbreiding van de inrichtingsgrenzen, is gekeken 

naar de optie die in de regeling structuurvisie 2025 “aandikken” wordt genoemd 

(figuur 11). Hierbij wordt het erf in de lengte bekort tot ca. 200 meter en in de breedte 

uitgebreid naar 136 meter. Het nieuwe bebouwingsvlak zou daarmee 2,27 ha gaan 

bedragen op een bruto erf van 3 ha.  

 

Figuur 11. Studie van de optie “aandikken” volgens de regeling structuurvisie 2025. 
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Bestudering van de schets in figuur 11 leert dat een nieuwe onderzoekskas misschien 

wel op de gecreëerde strook erf kan worden geprojecteerd qua oppervlakte, maar dat 

aan de westzijde van de nieuwe kas dit tot onoverkomelijke beschaduwing van de kas 

leidt. Om dezelfde reden is aan de westzijde van de kas de aanleg van een erfsingel 

uitgesloten. Daarbij zij opgemerkt dat het bassin voor opvang en opslag van gietwater 

enkel nog buiten de in de structuurvisie opgenomen rooilijn van 33 meter kan worden 

gerealiseerd. Bouwtechnisch levert deze variant bovendien allerlei complicaties op omdat 

de afvoer van hemelwater via een duiker onder het erf (in westelijke richting vanaf de 

oostelijke erfgrens) onvoldoende capaciteit heeft en de toevoerleiding voor aardgas in de 

cultuurgrond, oostelijk van de huidige erfgrens ligt. 

Overwegingen rond ruimtelijke ordening; optie “omklappen” 

In de structuurvisie is een nieuwe mogelijkheid gecreëerd voor uitbreiding die feitelijk 

neer komt op het aanleggen van een nieuw erf aan de andere zijde van de kavelsloot. 

Deze mogelijkheid, die hier wordt aangeduid met “omklappen”, is in de structuurvisie 

verder niet toegelicht of uitgewerkt. Figuur 12 geeft een schets. 

 

Figuur 12. Studie van de optie “omklappen” volgens de regeling structuurvisie 2025. 

Inzet: zichtlijnverandering voor bewoners van Burchtweg 16. 
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De overwegingen hierbij leveren de volgende voor- en nadelen op: 

Voordelen. 

• De in de structuurvisie gewenste breedte van de onbebouwde erfsingels van 

14 meter is realiseerbaar als ook het aanhouden van de rooilijn van 33 meter 

• Er is nog wat ruimte voor toekomstige uitbreidingen. 

Nadelen. 

• Volwaardige erfsingel niet mogelijk wegens schaduw over kasteelt; landschappelijke 

inplanning is beperkt 

• Kost veel (1,8 ha) landbouwgrond en dus proefveldruimte. 

• Geen aaneengesloten geheel; kantoren en laboratoria alleen via buitenlucht 

bereikbaar, ook voor gasten die worden rondgeleid. 

• Creëert een derde kavel met inefficiënte bedrijfsvoering door de aanwezigheid van 

een gedeeltelijke erfsingel (schaduwwerking op proefvelden) en bekorting van een 

deel van de kavel. 

• Hoge investeringslast wegens aanleg van toegangsweg, erfverharding, 

nutsvoorzieningen (elektra, gas, ICT, septic tank, afvoeren), erfsloten, dam met 

duikers. Ook is een tweede stookruimte nodig dan wel aanvoer van warmte vanaf het 

bestaande erf. 

• Vergt buitenplanse afwijking/projectbesluit of partiële herziening bestemmingsplan 

• Is tegendraads aan de autonome ontwikkeling in de Noordoostpolder die voortvloeit 

uit de afname van akkerbouwbedrijven en schaalvergroting en welke leidt tot minder 

in plaats van méér functionele erven. 

 

Overwegingen rond ruimtelijke ordening; optie “verlengen”  

Figuur 13 geeft een schets van de oplossing die Agrico zelf voor staat; namelijk het 

verlengen (verdiepen) van het erf met zo’n 69 meter. Tevens geeft de figuur een beeld 

van voorgenomen verlenging van de werkruimte. Aan de noordzijde zijn respectievelijk 

het helofytenfilter voor waterzuivering, het gietwaterbassin en de plaats voor het 

uitvoeren van pottenproeven aangegeven. Dit zijn strikt genomen geen bouwwerken. De 

overwegingen bij deze variant leveren de volgende voor- en nadelen op: 

Voordelen. 

• Vraagt slechts een kleine uitbreiding van het erf (+0,6 ha tegen +1,8 ha bij de optie 

omklappen). Procentueel wordt het erf met 29% verlengd. 

• Het is landschappelijk gezien veruit de minst ingrijpende optie. Het zal zeer weinig 

gebruikers van de openbare ruimte opvallen dat AR’s erf met 29% is verdiept (figuur 

10). 

• Er kan gebruik worden gemaakt van alle bestaande toevoer en afvoer van 

nutsvoorzieningen. 

• De aaneengeslotenheid van bebouwing blijft gehandhaafd, wat intern logistieke 

voordelen heeft. 

• Er zijn geen cultuurtechnische aanpassingen nodig zoals de aanleg van erfsingels en 

erfsloten, dammen, toegangswegen etc. 

Nadelen. 

• Vergt buitenplanse afwijking/projectbesluit of partiële herziening van het 

bestemmingsplan.
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Figuur 13. Studie van de optie “verlengen”, functies en bouwjaar van bestaande 

bedrijfsgebouwen.  

Te bouwen verlenging werkruimte 

Te bouwen kas 

Bestaande werkruimte (1989) 

Kantoor (2008) 

Laboratoria & ontvangstzaal (1989) 

Kweekschuur (gerenoveerd 2013) 

Schokbetonschuur (1949) 

Werktuigloods (1998) 

Proefzendingsschuur (1988) 
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Bestendigheid van de gewenste erfuitbreiding. 

Met de gewenste erfuitbreiding, de nieuwbouw van een kassencomplex en aanleg van 

ondersteunende voorzieningen zoals bassin, potproefplaats en waterzuivering verwacht 

Agrico Research tenminste gedurende 30 jaar vooruit te kunnen binnen de dan geldende 

erfgrenzen (figuur 13). 

De volgende afweging kan daarbij ter toelichting dienen: 

De onderzoeksactiviteiten zijn op te delen in twee onderdelen. Ten eerste de klassieke 

veredeling via kruisingen, teelt van kasklonen, proefvelden in rotatie in 9 veldgeneraties 

en de landbouwkundige bewerking van de percelen die niet voor proefvelden worden 

gebruikt. Ten tweede: moleculair genetisch onderzoek via proeven in kasruimten, in 

klimaatcellen en in laboratoria. Voor het veldwerk met aardappelen is, wegens de rotatie 

van 1 op 4, netto ongeveer 20 ha beschikbaar. Gangbare selectieschema’s dicteren dat 

daarop jaarlijks met maximaal 100.000 kasklonen kan worden begonnen welke worden 

opgetrokken uit zo’n 1000 kruisingen. Hieruit volgt dat de schaalgrootte van zowel de 

kassen, werkruimten, kweekschuur en machineberging als ook het aantal 

kantoorplekken onlosmakelijk verbonden is aan de beschikbare oppervlakte 

landbouwgrond. Met andere woorden; een opschaling van het klassieke veredelingswerk, 

gesteld dat die in de toekomst gewenst zou zijn, impliceert direct dat er uitbreiding nodig 

is van zowel grond, bewaarschuren, machineberging, werkruimte en kantoorruimte. De 

trend in de plantenveredeling in het algemeen en zeker in de aardappelveredeling, is niet 

zo zeer een streven naar het realiseren van meer selectiecapaciteit te velde maar juist 

naar investeringen in het rendement van de selectie door ondersteunend en 

voorbereidend moleculair genetisch onderzoek. De wens tot vergroting van de capaciteit 

in onderzoekskassen en inpandige klimaatcellen moet precies in dat licht worden gezien. 

Figuur 13 laat zien dat in 2008 een nieuw kantoorpand is gebouwd. Dit kantoorpand 

biedt een zesvoudige verruiming van aantal kantoorplekken ten opzichte van de oude 

situatie en biedt voldoende ruimte voor laboranten en onderzoekers die zich met 

moleculair genetisch onderzoek bezighouden of zullen gaan bezighouden. Als een 

volgende stap in de opschaling van de R&D-activiteiten via intensivering van moleculair 

genetisch onderzoek zal, naast de uitbreiding van de onderzoekskas, als eerste, een 

vergroting van een deel van de laboratoria in beeld komen. Hiervoor bestaan op dit 

moment nog geen concrete plannen maar mochten die zich aandienen, dan wordt in 

eerste instantie gedacht aan inpandige herschikking van laboratoria dan wel 

gedeeltelijke nieuwbouw van laboratoria in twee bouwlagen. 
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Inrichtingsplan Agrico 
Burchtweg 17 – Bant 
8 oktober 2015 



Inleiding 

Op het perceel Burchtweg 17 is het veredelingsbedrijf Agrico 

Research B.V. gevestigd. Het plan is om op de locatie de 

bebouwing uit te breiden. Hiervoor is het prospectus 

‘Vernieuwing en uitbreiding onderzoekskas Agrico Research’ 

opgesteld. Het voornemen past niet binnen het geldende 

bestemmingsplan. De gemeente Noordoostpolder heeft 

aangegeven in principe medewerking te willen verlenen. 

Hiervoor is een bestemmingsplanherziening en een 

inrichtingsplan voor het terrein nodig.  

 

 

Voor u ligt het inrichtingsplan dat antwoord geeft op 

bovenstaande vraag. 

Allereerst heeft een analyse van de locatie plaats 

gevonden, is het gemeentelijk beleid geanalyseerd en zijn 

de randvoorwaarden van de gemeente op een rij gezet. 

Op basis daarvan is bijgaand erfinrichtingsplan opgesteld. 
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Locatie Agrico – Burchtweg 17 - Bant 

 

Landschappelijke karakteristiek:  
 

• Het betreft een voormalig agrarisch 

erf in de Noordoostpolder  met 

uitbreiding aan de noordzijde. 

 

• De karakteristieke erfopzet  en 

omgeving met het regelmatig 

kavelraster en vaste maatverhouding 

tussen het oude erf en de kavel is 

duidelijk herkenbaar.  

 

• De oude kassen aan de noordzijde 

(die worden vervangen) 

benadrukken indirect de 

kenmerkende structuur van de erven 

(met erfsingels) door een contrast in 

kleur en materialisatie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Bronnen: Landschapsvisie Noordoostpolder, Bing 
Maps, site gemeente Noordoostpolder, ) 
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Locatie Agrico – Burchtweg 17 - Bant 

 

Landschappelijke karakteristiek:  
 

 

• Op het oude erf staat een woonhuis 

met montageschuur van Schokbeton 

en overige opslagschuren. De 

erfmaat  van het oude erf heeft de 

kenmerkende maatvoering 100m bij 

ongeveer 80m (maat is 90m). 

 

• Het deel van het kantoor valt binnen 

een erfverdubbeling in de 

maatverhouding 1:2 en het geheel is 

ruimtelijk herkenbaar door de huidige 

erfsingel rondom het ‘erf’; een groen 

eiland in de open ruimte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Bronnen: Bing Maps ) 
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Beleid gemeente Noordoostpolder 

Landschapsvisie Noordoostpolder: 

 

Essentie van de landschapsvisie: Het regelmatige 

verkavelingsraster en de consequent doorgevoerde 

concentrische opbouw geven het landschap van 

de Noordoospolder een eigen karakteristiek als 

‘Wederopbouwlandschap’. 
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Beleid gemeente Noordoostpolder 

Overal in de polder hebben de agrarische erven vrijwel 

dezelfde maat en vorm: 100 x100 meter of 80 x 100 meter. 

De erven liggen vrijwel altijd in de hoek van de kavel: 100 

meter erf ten opzichte van 200 meter open kavel. Deze 

maatverhouding van 1:2 zorgt voor een rustig beeld, waarbij 

de open ruimte de boventoon voert en het erf wordt 

ervaren als een groen eiland in de ruimte.  

 

Op basis van het vaste gegeven van het vierkante erf is er in 

de Noordoostpolder veel variatie toegepast. Naast het 

boerderijtype van het losse woonhuis met de 

montageschuur komen ook het Zeeuwse boerderijtype voor, 

waarbij woning en schuur één bouwkundig geheel vormen, 

en zijn er in de aanlegfase van de polder ook boerderijen 

van het Wieringermeertype gebouwd, waarbij huis en 

schuur aan elkaar vastzitten. 

 

De architectuur van de bebouwing is bewust vormgegeven 

als ondersteuning van het landschappelijke beeld: gesloten 

aan de achterzijde en open vanaf de openbare weg. In de 

voorzone is de positie van het woonhuis dominant in het 

beeld, met een gevel naar de weg. De achterzone wordt 

bepaald door schuren met een grote kap. Deze 

architectonisch kenmerken vormen een aanknopingspunt 

voor transformatie van de erven. 
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Beleid gemeente Noordoostpolder 

 

Erfsingels 

De gemeente Noordoostpolder heeft naast een unieke geschiedenis ook een uniek 

landschap. De erfsingels van de vele boerderijen spelen hierbij een belangrijke rol. Deze 

omlijstingen met hoge bomen en struiken zijn waardevol erfgoed dat behouden moet 

worden. 

Erfsingels zijn van belang voor zowel boeren als particulieren. Zij geven het landschap 

van Noordoostpolder haar karakteristieke structuur, als groene eilanden tussen de vele 

akkers. Het maakt de polder interessant voor toeristen uit binnen- en buitenland. Een 

goed aangeplante en onderhouden erfsingel is een economisch visitekaartje voor 

(agrarische) bedrijven. Het toont niet alleen de bedrijfsomvang, het wekt ook 

vertrouwen in de bedrijfsvoering. Erfsingels brengen daarmee indirect geld in het laatje. 

 

Ecologisch en plezierig 

De singels hebben ook een ecologische waarde. Ze dienen als toevluchtsoord voor 

allerlei dieren. Aan vogels bieden ze mogelijkheden om te nestelen. Grote betonnen 

bouwwerken worden door de erfsingels onttrokken aan het zicht. In warme zomers 

bieden de bomen bovendien plezierige verkoeling. 

 

Noordoostpolder vindt het belangrijk dat bestaande erfsingels behouden blijven en 

ontbrekende erfsingels weer worden aangeplant. Erfsingels zijn namelijk in 

cultuurhistorisch opzicht structuurbepalende elementen in het landschap van onze 

gemeente 

 

Kleine landschapselementen  

Landschapselementen zijn bepalend voor beeld van het landschap en zijn belangrijk 

voor verschillende dieren. Zo trekken fruitbomen veel vlinders, bijen en hommels aan. 

Niet alleen de bloesem, maar ook het gevallen fruit. Dit levert een grote variatie aan 

vlinders, bijen, hommels, gaasvliegen en andere soorten op. Knotbomen bieden 

broedgelegenheid aan verschillende vogelsoorten, bijvoorbeeld eenden en in 

sommige streken de steenuil. Tot nu toe is in Flevoland alleen in de Noordoostpolder 

deze uilensoort gesignaleerd. Knotbomen zijn meestal wilgen, maar ook essen kunnen 

bijvoorbeeld goed geknot worden. 

 

 

 

 

Bronnen: website gemeente Noordoostpolder, landschapsvisie Noordoostpolder 
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Inrichtingsplan Agrico – Vereisten gemeente Noordoostpolder 

Landschappelijke inpassing 

 

• In het prospectus van Agrico (zie afbeelding hiernaast, 

daaruit afkomstig) en het principebesluit van de 

gemeente is aangegeven dat, gezien alle voor- en 

nadelen, uitgegaan wordt van het verlengingsmodel. Dit 

dient als uitgangspunt voor dit inrichtingsplan. 

 

• In het principebesluit van de gemeente is de voorwaarde 

gesteld dat de landschappelijke kwaliteit van het erf 

gewaarborgd blijft. Reden om ruimte te geven aan deze 

ontwikkeling is het behoud van de aanwezige ruimtelijke 

kwaliteit, in dit geval de bestaande erfsingel.  

 

• Uitbreidingen en wijzigingen conform de Landschapsvisie 

en Structuurvisie, de verdubbeling van een erf, betekenen 

de aanleg van een nieuwe, jonge singel. Het aanplanten 

van een erfsingel langs de kas heeft volgens Agrico geen 

voorkeur i.v.m. schaduwwerking die daarvan uitgaat op 

de te bouwen onderzoekskas. Daarnaast duurt de 

ontwikkeling tot een volledige erfsingel lang. In de 

Landschapsvisie is daarom opgenomen dat behoud van 

de bestaande singel en handelen in de geest van het 

beleid eerder de voorkeur heeft. Het is een uitbreiding in 

het verlengde van het bestaande erf. Aanvrager zal in het 

bestemmingsplan moeten onderbouwen dat de plannen 

landschappelijk inpasbaar zijn. 

 

• Kanttekeningen: geen erfsingel aan de achterzijde en 

weerszijden van het kassencomplex i.v.m. 

schaduwwerking. Een volwaardige omzoming van het te 

verlengen erf met een nieuwe aan te planten erfsingel stuit 

op bezwaren van aanvrager wegens de schaduwwerking 

die daarvan uitgaat op de te bouwen onderzoekskas. Aan 

de zijkanten van het erf zijn wel de erfsingels 

aanwezig/geplant. Dit geldt dan alleen niet voor het 

kassencomplex. 
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Inrichtingsplan Agrico 

 
 

• Oorspronkelijke erfafmetingen (2 keer 100m x 80m) benadrukken door versterking van de bestaande erfsingels (m.n. oostzijde) 

• In verband met onwenselijke beschaduwing van de kas is het aanbrengen van hoog opgaande beplanting rondom de kas niet 

haalbaar. Een klein landschapselement in de vorm van een lage knotwilgenrij aan de oostzijde is wel haalbaar, omdat daar 

voldoende ruimte is (noordzijde niet i.v.m. bladval in waterbassin en westzijde onvoldoende ruimte). Door de knotwilgen  

ontstaat een ecologische verrijking. De lichtere kleur van het blad van de wilg en de (lagere) hoogte zorgt er voor  dat het 

‘groene eiland van de erfsingels’ in het landschapsbeeld in het oog springt en benadrukt wordt. 

• De uitbreiding inclusief kassen ligt aansluitend aan ‘het groene eiland’ in het open landschap. Het vele glas van de kassen 

neemt grotendeels de kleur aan van de omgeving waardoor deze in contrast met het donkere groen van de erfsingels minder 

opvallend zijn in het landschappelijke beeld (ten opzichte van de erfsingels). 

• Kruidenrand met akkerrandkruiden aan noordzijde als overgang naar de akker (met o.a. grote en bleke klaproos en rood 

guichelheil). Dit zorgt in ecologisch opzicht voor verrijking door het aantrekken van vlinders, bijen en hommels. 

• Natuurlijke waterzuivering / helofytenfilter aan noordzijde (max 2x per jaar maaien en afvoerbeheer), in aansluiting op het 

waterbassin. Kruidenrijke zone dient tevens als onderhoudsstrook voor het helofytenfilter. 

• Overal toepassen van inheems plantmateriaal. 
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Inrichtingsplan Agrico 
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2001‐2002 

 
Verkennend bodemonderzoek 

Burchtweg 17 te Bant (rapportnummer 151031‐v2)  

 

1 INLEIDING 
1.1 ALGEMEEN 

In opdracht van Witpaard B.V. is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Burchtweg 17 te Bant. 
 

1.2 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Aanleiding  tot het verkennend bodemonderzoek  is de aanvraag van een omgevingsvergunning  ten 
behoeve van de uitbreiding van de bedrijfsbebouwing op de locatie. 
 
Doel  van  het  onderzoek  is  een  indruk  te  verkrijgen  omtrent  de  eventuele  aanwezigheid  van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein.  
Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor 
het huidige en toekomstige gebruik van de locatie (bedrijfsterrein). 
 
Asbestonderzoek valt buiten de scope van het onderhavige verkennend bodemonderzoek. 

1.3 KWALITEITSBORGING 

Eco Reest streeft naar een zo hoog mogelijk kwaliteit van onderzoek te leveren. 
 

 
 

Eco Reest BV is gecertificeerd volgens “NEN‐EN‐ISO 9001:2008”, voor het geven van milieukundig 
advies in relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen, gebouwen en managementondersteuning, met 
inbegrip van uitvoering van gerelateerde onderzoeksactiviteiten. 

 

Eco Reest BV is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als aangesloten 
adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de 
uitvoering van (water)bodemonderzoek en ‐saneringen. 

 
 

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk. 
Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Eco Reest 
BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de 
opdrachtgever en derden. 
 

Conform de eisen uit onze ethische code houdt Eco Reest alle gegevens geheim, waarvan wij 
kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 
verplichtingen. 
 
De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema, en de onderzoeksstrategie is opgesteld conform de 
geldende NEN normen en SIKB protocollen, zoals hierna beschreven. 
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1.3.1 Onderzoeksstrategie 

In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsnormen opgenomen voor de onderzoeksstrategieën. 
 
Tabel 1.1. Toegepaste normen 

Aspect onderzoek  Toegepaste norm 

Strategie vooronderzoek  NEN 5725:2009 

Strategie verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 

 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
weergegeven in respectievelijk § 2.2.3 en § 3.4. 
  
1.3.2 Veldwerkzaamheden 

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL SIKB 2000 
“Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van I en M. 
 
Het veldwerk heeft plaats gevonden conform SIKB protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en 
peilbuizen ten behoeve van het nemen van grond‐ en grondwatermonsters” 
en SIKB protocol 2002 “Het nemen van grondwatermonsters”, waarbij de werkzaamheden zijn 
uitgevoerd door gecertificeerde en erkende veldmedewerkers. 
 
Het certificaatnummer is 659231, en de certificerende instelling is LRQA te Rotterdam.  
In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsaspecten opgenomen voor de uitvoering van het veldwerk. 
 
Tabel 1.2. Erkende veldwerkers 

Aspect onderzoek  Toegepaste protocol Erkend veldmedewerker 

Uitvoering monsterneming grond  SIKB protocol 2001 Dhr. W.B. Aasman 
Dhr. J. Kemper 

Uitvoering monsterneming grondwater  SIKB protocol 2002 Dhr. J. Kemper

 
Eventuele afwijkingen op de protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen zijn 
weergegeven in § 3.1.2. 
 
De bedrijf‐ en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende 
website:  
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/erkenningen/zoekmenu/ 
 
1.3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V.  is geaccrediteerd en erkend door het ministerie 
van I en M. 
De monsterconservering is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 “Conserveringsmethoden en 
conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 
Eurofins Analytico B.V. is een NEN‐EN‐ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met 
certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6. 
 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
weergegeven in § 4.1.1. 
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1.4 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 is de basisinformatie weergegeven van het onderzoeksgebied en wordt een 
samenvatting van de relevante informatie uit het vooronderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de 
veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de toetsing 
van de analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 tenslotte is een samenvatting opgenomen en 
zijn de conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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2 VOORONDERZOEK (NEN 5725 :2009) 
2.1 ALGEMEEN 

Voor de uitvoering van het vooronderzoek wordt onderscheid gemaakt in de aard en diepgang van 
de te verzamelen informatie. Daarbij worden drie typen vooronderzoek onderscheiden: beperkt, 
standaard en uitgebreid vooronderzoek. 
 
Teneinde te bepalen welke type vooronderzoek van toepassing is voor onderhavige locatie,  is eerst 
de basisinformatie verzameld, de aanleiding van het onderzoek (zie § 1.2) en is de mate van 
verdachtheid bepaald. 
  
2.1.1 Basisinformatie 

Tabel 2.1 Basisinformatie 

Adres   Burchtweg 17

Plaats  Bant

Oppervlakte onderzocht terreindeel  Circa 8.500 m2

Kadastrale aanduiding  Gemeente Noordoostpolder, sectie G, nr. 1555 (ged)  

x‐ en y‐coördinaten   x: 183.125, y: 530.152

Toekomstig gebruik  Kweekbedrijf en researchbedrijf

Huidig gebruik  Kweekbedrijf en researchbedrijf

Voormalig gebruik  Landbouwgrond 

Verrichte handelingen met grond, 
verhardingsmateriaal en/of afval 

Geen

Toepassingen van asbesthoudende 
materialen 

Geen

Bodemonderzoeken  Verkennend bodemonderzoek Burchtweg 17; BDG, nr. 66‐
M0475/0I2), 1999 minerale, olie >I in grond en grondwater bij vm. 
ondergrondse tank; 
Aanvullend onderzoek  Burchtweg 17; BDG nr. 99‐M9538; 
waarschijnlijk een geval van ernstige bodemverontreiniging.  
Volgens informatie van de opdrachtgever is de tank reeds 
verwijderd. Tevens heeft de opdrachtgever aangegeven dat hierbij 
verontreinigde grond is ontgraven. Hiervan zijn verder geen 
gegevens bekend. 
Verkennend bodemonderzoek Burchtweg 17, Grondslag, nr. 
13691, 27‐6‐2008; olieverontreiniging is niet ernstig, en ligt buiten 
de bouwlocatie. T.p.v. bouwlocatie alleen olie>Aw. Verder geen 
verhogingen.  

 

2.1.2 Mate van verdachtheid en type onderzoek 

Op grond van de basisinformatie en de activiteiten in het verleden en/of heden is de 
onderzoekslocatie vooralsnog aan te merken als een deels verdachte en deels onverdachte locatie. 
 
Op basis van het stroomschema (blz. 14) uit de NEN 5725:2009 is er een standaard vooronderzoek 
uitgevoerd. 
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2.2 VOORONDERZOEK 

Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over de volgende vijf aspecten: het 
voormalige, huidige en toekomstig bodemgebruik, de bodemopbouw en geohydrologie, en de 
(financieel‐)juridische situatie. 
Het vooronderzoek heeft zich gericht op het perceel Burchtweg 17 te Bant en de aangrenzende 
percelen tot 25 meter.  
 
De resultaten van het vooronderzoek zijn beschreven in bijlage 2. Een samenvatting van het 
vooronderzoek, alsmede een overzicht van overige relevante informatie is in § 2.2.1 weergegeven. 
 
2.2.1 Samenvatting vooronderzoek 

Om meer inzicht te verkrijgen in de historie van het terrein zijn diverse bronnen geraadpleegd (zie 
bijlage 2). De resultaten van dit vooronderzoek zijn onderstaand beschreven. 
 
Voormalig bodemgebruik 
Door de gemeente Noordoostpolder is het gehele milieudossier van de locatie toegezonden. Hieruit 
blijkt onder meer het volgende. in 1949 is op de locatie een schokbetonschuur gebouwd.  Deze is 
zichtbaar op de kaarten vanaf 1953. In 1975 is op de locatie een aardappelbewaarplaats gebouwd, 
met wanden en daken van ABC‐golfplaten, en in 1977 is een kantoor bijgebouwd. In 1985 is op de 
locatie een loods uitgebreid, en in 1986 is de koelruimte en de bergruimte op de locatie uitgebreid. 
In 1986 is een oprichtingsvergunning Hinderwet verleend voor een  kweekbedrijf en researchbedrijf 
voor aardappelen. De vergunning is in 1987, 1988 en 1991 gewijzigd en/of uitgebreid. 
In 1987 zijn ter plaatse kweekkassen gerealiseerd, en in 1988 een aardappelbewaarruimte. De kassen 
zijn  in 1989 uitgebreid. In 1990 is een vergunning verleend voor een aardappelonderzoekruimte. In 
1995 is de bedrijfswoning verbouwd, en in 1998 is ter plaatse een werktuigenberging bijgebouwd. In 
1995 is een vergunning Wet Milieubeheer verleend; hierbij is geen opslag van brandstof (meer) 
vermeld.  
In 2006 is op de locatie een overkapping gebouwd, in 2008 is het kantoor deels gesloopt en 
vernieuwd; tevens is in 2008 een nieuwe WM –vergunning verleend. In 2010 is de WM‐vergunning 
gewijzigd, waarbij 2 bovengrondse dieseltanks zijn vervangen door 1 nieuwe tank. 
Uit informatie van de terreineigenaar blijkt verder, dat enkele jaren geleden alle asbest van de locatie 
is verwijderd.  
 
Huidig bodemgebruik (incl. locatie inspectie) 
In de huidige situatie is ter plaatse van het thans onderzochte deel van het terrein sprake van een 
kweekbedrijf en researchbedrijf met bestaande kassen en opslag van olieproducten.  Ten noorden 
van de bestaande bebouwing is sprake van akkerland, ter plaatse waarvan nieuwe kassen en een 
waterbassin zullen worden gerealiseerd. 
Inpandig zijn betonvloeren aanwezig. Het buitenterrein van de locatie is grotendeels onverhard. 
  
Tijdens de terreininspectie is het maaiveld onderworpen aan een visuele inspectie met betrekking tot 
asbest verdacht materiaal. Dergelijk materiaal is visueel niet waargenomen. 
 
Toekomstig bodemgebruik  
Het toekomstige gebruik van de locatie is gelijk aan het huidige gebruik, namelijk kweekbedrijf en 
researchbedrijf. 
De opdrachtgever is voornemens de bestaande kassen op de locatie geheel te vervangen en uit te 
breiden ter plaatse van het terreindeel ten noorden van de bestaande bebouwing. 
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2.2.2 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek 

Het vooronderzoek beschouwen wij als volledig, aangezien er voldoende relevante gegevens 
aanwezig zijn. Gezien het feit dat de gegevens, verstrekt door de verscheidene bronnen, in 
voldoende mate overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van de 
terreininspectie, achten wij het vooronderzoek tevens betrouwbaar. 
 
2.2.3 Afwijkingen vooronderzoek 

Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5725:2009 naar voren gekomen. 
 

2.3 ONDERZOEKSHYPOTHESE 

Uit het vooronderzoek volgt de hypothese voor het verkennend bodemonderzoek. Op basis van het 
vooronderzoek zijn de volgende deellocaties te onderscheiden: 
 
Tabel 2.2 Deellocaties 

Deellocatie 
Oppervlakte 

(m2) 

Verontreinigde stof + diepte van voorkomen Oorzaak/Motivatie  Onderzoeks‐
strategie Grond  Grondwater

A: Olieopslag 
(circa 10)  

Minerale olie   Minerale olie, 
vluchtige aromaten 

Bovengrondse opslag 
olieproducten 

NEN 5740:
2009, § 5.3. 

B: Bestaande kas 
(circa 2.000) 

OCB’s Geen   Toepassing 
bestrijdingsmiddelen 

NEN 5740:
2009, § 5.6. 

C: Overig terrein 
(circa 6.300)  

Geen  Geen  Geen bodem‐
bedreigende 
activiteiten tot dusver  

NEN 5740:
2009, § 5.1. 

 

Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek met betrekking tot de verdachte 
deellocatie  olieopslag    (terreindeel    A)  vooralsnog  opgezet  conform  de  richtlijnen  zoals  deze  zijn 
vastgesteld  in  de  NEN  5740:2009,  §  5.3.  Het  betreffende  deel  van  het  onderzoeksterrein  is 
beschouwd  als  een  verdachte  locatie  met  een  plaatselijke  bodembelasting  met  een  duidelijke 
verontreinigingskern. 
 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het onderzoek met betrekking tot de verdachte 
deellocatie bestaande kas  (terreindeel B) vooralsnog opgezet conform de  richtlijnen zoals deze zijn 
vastgesteld  in  de  NEN  5740:2009,  §  5.6.  Het  betreffende  deel  van  het  onderzoeksterrein  is 
beschouwd als een verdachte locatie, diffuse bodembelasting, heterogeen verdeelde verontreiniging 
op schaal van monsterneming. 
 
Op basis van de  informatie uit het vooronderzoek  is het onderzoek met betrekking  tot de overige 
delen  van  het  terrein  (terreindeel  C)  vooralsnog  opgezet  conform  de  richtlijnen  zoals  deze  zijn 
vastgesteld  in  de  NEN  5740:2009,  §  5.1.  Het  betreffende  deel  van  het  onderzoeksterrein  is 
beschouwd als een onverdachte locatie. 
 
Er heeft geen onderzoek naar het voorkomen van asbest op basis van de NEN 5707:2003 plaats‐
gevonden, aangezien er op grond van het vooronderzoek, de locatieinspectie en de betreffende 
informatie van de terreineigenaar geen vermoeden is ontstaan met betrekking tot het voorkomen 
van asbesthoudend materiaal in de bodem. Wel is er tijdens het boorwerk extra aandacht besteed 
aan het beoordelen van het materiaal op de aanwezigheid van asbest(verdacht materiaal). 
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3 VELDWERKZAAMHEDEN 

3.1 WERKZAAMHEDEN 

De veldwerkzaamheden zijn hierna beschreven, met eventuele afwijkingen op de 
veldwerkzaamheden en/of onderzoeksstrategie. 
 
3.1.1 Uitvoering werkzaamheden 

De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 21 september 2015 en het grondwater is 
bemonsterd op 28 september 2015. 
 
Terreindeel A: Olieopslag 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 2 boringen tot circa 1.0 m‐mv (nrs. 1en 2) en 1 
boring tot circa 2.0 m‐mv (nr. 3).  
Boring 3, bij de olieopslag, is vervolgens doorgezet tot 2.8 m‐mv en afgewerkt met een peilbuis ten 
behoeve van het grondwateronderzoek (filterstelling 1.8‐2.8 m‐mv, grondwaterstand 1.3 m‐mv). 
 
Terreindeel B: Bestaande kas 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 8 boringen tot circa 0.5 m‐mv (nrs. 7 t/m 14) en 3 
boringen tot 2.0 m‐mv (nrs. 4, 5 en 6).  
Boring 6, ter plaatse van de bestaande kas, is vervolgens doorgezet tot 2.8 m‐mv en afgewerkt met 
een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek (filterstelling 1.8‐2.8 m‐mv, grondwater‐
stand 1.3 m‐mv). 
 
Terreindeel C: Overig terrein 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 14 boringen tot circa 0.5 m‐mv (nrs. 15, 16 en 21 
t/m 32) en 4 boringen tot 2.0 m‐mv (nrs. 17 t/m 20). Het grondwateronderzoek is gecombineerd met 
terreindeel B. 
 
Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 
monsters genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur.  
 
In bijlage 1.2 is een situatieschets van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van 
de monsterpunten. 
 
3.1.2 Uitvoering werkzaamheden grondwater 

Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen 
uitgevoerd: 

 Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken van de 
voorlaatste meting; 

 Zuurstofgehalte (%O2); bij monstername mag dit maximaal 2 verzadigingsprocenten afwijken 
van de voorlaatste bemonstering; 

 Indien het geleidingsvermogen en de zuurstofconcentratie (zie bovenstaand) constant zijn, is 
een NTU‐waarde (troebelheid) van 0 tot 10 gewenst. Indien hier niet aan wordt voldaan 
moet bij de beoordeling van de analyseresultaten worden bekeken of dit van invloed is; 

 De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen normen 
of eisen aan verbonden. 
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Voor de resultaten van de bij de monstername in het veld uitgevoerde grondwatermetingen wordt 
verwezen naar bijlage 3.2 
  
Het geleidingsvermogen en zuurstofgehalte bleken voldoende constant om over te gaan tot 
bemonstering. Het grondwater uit peilbuis 3 is echter beschouwd als troebel, bij de beoordeling van 
de analyses dient te worden vastgesteld of dit van invloed is geweest op het resultaat. 
 

3.2 BODEMOPBOUW 

De bodem van de locatie is als volgt samen te vatten: 
 
Tabel 3.2 Bodemopbouw 

Diepte (m‐mv) 
 

Omschrijving 
 

0.0  ‐ 1.0  Klei, licht tot sterk zandig

1.0  ‐ 2.8  Matig fijn zand 

    2.8  Diepst verkende bodemlaag

 
Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte van 
1.3 m‐mv. 
 

3.3 ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN 

Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden.  
 
Hierbij zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren gekomen. 
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op asbest‐
(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal ter 
plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 
Wij merken op dat er geen asbestanalyses van de grond en/of puin hebben plaatsgevonden en dat 
het bodemonderzoek niet is verricht op basis van de NEN 5707:2003 (monsterneming en analyse van 
asbest in bodem) en/of NEN 5897:2005 (monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw‐ 
en sloopafval en recyclinggranulaat).  
 

3.4 AFWIJKINGEN 

3.4.1 Afwijkingen werkzaamheden 

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de geldende 
VKB protocollen 2001 en 2002 naar voren gekomen. 
 
3.4.2 Afwijkingen strategie(ën) 

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5740:2009 naar voren gekomen. 
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4 ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING 
4.1 ANALYSEMONSTERS 

De volgende monsters zijn geanalyseerd: 
 
Tabel 4.1 Analysemonsters 

Deellocatie  Grondmonster  Diepte (m‐mv)  Motivatie  Analyse 

A: Olieopslag  Mp. 1, 2  0.0‐0.5 bovengrond
olieopslag 

Minerale olie 

B: Bestaande kas  Mp. 11 t/m 14  0.0‐0.5 bovengrond
bestaande kas 

Standaardpakket bodem* OCB’s 

Mp. 4, 8  0.0‐0.5 Standaardpakket bodem* OCB’s

Mp. 6, 7, 9  0.0‐0.5 Standaardpakket bodem* OCB’s

C: Overig terrein  Mp. 15, 16, 23 t/m 29  0.0‐0.5 bovengrond Standaardpakket bodem*

Mp. 17, 18, 32  0.0‐0.5 bovengrond Standaardpakket bodem*

Mp. 17, 18  0.5‐2.0 ondergrond Standaardpakket bodem*

Mp. 3  0.5‐2.0 ondergrond Standaardpakket bodem*

Deellocatie  Grondwatermonster 
Filterstelling 

(m‐mv) 
Motivatie  Analyse 

A: Olieopslag  Pb. 3  1.8‐2.8 grondwater Standaardpakket grondwater**

B: Bestaande kas  Pb. 6  1.8‐2.8 grondwater Standaardpakket grondwater**

 
Analysemonsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen  opgesteld in het  
AS 3000 (Laboratoriumanalyses voor grond‐, waterbodem‐ en grondwateronderzoek). 
 
Het  analysepakket  “standaardpakket  bodem”  bestaat  uit  de  paramaters  droge  stof,  lutum  en 
organische stof, zware metalen (Barium, Cadmium, Kwik, Kobalt, Koper, Molybdeen, Nikkel, Lood en 
Zink),  polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), Polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie 
GC (C10‐C40). 
 
Het  analysepakket  “standaardpakket  water”  bestaat  uit  de  paramaters  zware  metalen  (Barium, 
Cadmium,  Kwik,  Kobalt,  Koper,  Molybdeen,  Nikkel,  Lood  en  Zink),    Vluchtige  aromatische 
koolwaterstoffen  (BTEXN), Vluchtige organische chloorhoudende oplosmiddelen  (VoCl) en minerale 
olie  GC  (C10‐C40).  De  zuurgraad  (pH)  en  geleidbaarheid  (EGV)  worden  in  het  veld  bepaald  bij 
monsterneming. 
 
4.1.1 Afwijkingen analysemonsters 

Er zijn geen afwijkingen naar voren gekomen bij de uitvoering van de laboratoriumwerkzaamheden 
ten opzichte van de AS 3000 en/of analysemethoden van de individuele parameters. 
 

4.2 TOETSING ANALYSERESULTATEN 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets‐ en Validatieservice 
(BoToVa), waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn gehanteerd. 
 
Bij de interpretatie van de analyseresultaten is gebruik gemaakt van de toetsingstabel uit de 
Circulaire bodemsanering 2013. Hierin zijn voor de meeste gangbare parameters verwaarloosbare 
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risiconiveaus (achtergrondwaarden, en voor grondwater streefwaarden) en maximaal toelaatbare 
risiconiveaus (interventiewaarden) weergegeven. 
 
Deze verwaarloosbare en maximaal toelaatbare risiconiveaus (Achtergrond‐ of Streefwaarden, 
respectievelijk Interventiewaarden) zijn berekend met behulp van onder meer (eco)toxicologische 
gegevens, en hebben betrekking op de vastgestelde Nederlandse Standaardbodem, met een 
organische stofgehalte van 10% en een lutumgehalte van 25 %. 
 
De toetsing van gehalten aan onder andere PAK, minerale olie en zware metalen in grond is 
afhankelijk gesteld van de gemeten organische stof‐ en/of lutumgehalten, die meestal afwijken van 
de gehalten in de vastgestelde Standaardbodem.    
Bij de BoToVa‐toetsing wordt daarom, per stof, het gemeten gehalte omgerekend naar een 
gestandaardiseerd gehalte. Deze gestandaardiseerde gehalten worden vervolgens getoetst aan de 
standaard toetsingswaarden, die in bijlage 5 zijn weergegeven. 
 
De getoetste analyseresultaten van de grond en het grondwater zijn weergegeven in de tabellen in 
de navolgende paragrafen. Onder de tabellen wordt de interpretatie van de toets‐uitslag besproken. 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.  
  
De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in navolgend 
overzicht: 
 
Tabel 4.2 Weergave concentratieniveaus en toetsuitslag 

Concentratieniveau  Betekenis  Weergave 

≤ AW‐waarde  of S‐waarde
(of < detectiegrens) 

Geen verhoging t.o.v. achtergrondwaarde of 
streefwaarde gemeten 

‐ 

> AW‐waarde  of S‐waarde   Lichte verhoging gemeten  * 

> I‐waarde  Sterke verhoging gemeten  *** 

Verhoogde rapportagegrens (meetwaarde is vermenigvuldigd met factor 0,7)  (v) 

AW‐waarde of S‐waarde is lager dan de niet verhoogde rapportagegrens  (‐) 
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4.3 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GROND 

Tabel 4.3 Analyseresultaten grond terreindeel A en toetsing  
Analyse Eenheid 1, 2 GSSD
Diepte (m-mv) 0.0-0.5  
Organische stof 1  
Korrelgrootte < 2 μm (Lutum) 2.60  
   
Minerale olie   
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds 91 455 *
 
Tabel 4.4 Analyseresultaten grond terreindeel B en toetsing  
Analyse Eenheid 11 t/m 

14 
GSSD 4, 8 GSSD 6, 7, 9 GSSD

Diepte (m-mv)  0.0-0.5 0.0-0.5 0.0-0.5  
Organische stof  3.20 2.80 3.20  
Korrelgrootte < 2 μm (Lutum) 14.6 18.6 16.2  
     
Minerale olie     
Minerale olie (C10-C40) mg/kg ds <35 76.56 - <35 87.5 - <35 76.56 -
     
Metalen     
Barium (Ba) mg/kg ds 30 45.15 31 39.07 33 46.08
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.22 0.3033 - 0.23 0.3065 - 0.25 0.3380 -
Kobalt (Co) mg/kg ds 5.6 8.279 - 6.7 8.366 - 7.2 9.914 -
Koper (Cu) mg/kg ds 11 15.42 - 12 15.52 - 13 17.57 -
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.095 0.1125 - 0.21 0.2366 * 0.10 0.1159 -
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - <1.5 1.050 -
Nikkel (Ni) mg/kg ds 17 24.19 - 17 20.80 - 18 24.05 -
Lood (Pb) mg/kg ds 18 22.57 - 19 22.62 - 20 24.50 -
Zink (Zn) mg/kg ds 51 72.41 - 51 64.91 - 55 74.47 -
     
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB   
Hexachloorbenzeen mg/kg ds 0.0012 0.003750 - 0.0018 0.006429 - 0.0014 0.004375 -
Heptachloor mg/kg ds <0.0010 0.002188 - <0.0010 0.002500 - <0.0010 0.002188 -
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0.0010 0.002188 - <0.0010 0.002500 - <0.0010 0.002188 -
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0.0010 0.002188 - <0.0010 0.002500 - <0.0010 0.002188 -
beta-Endosulfan mg/kg ds <0.0010 0.0007000 <0.0010 0.0007000 <0.0010 0.0007000
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0.0020 0.004375 <0.0020 0.005000 <0.0020 0.004375
HCH (som) (f. 0,7) mg/kg ds 0.0028 0.0021 0.0021  
Drins (som) (f. 0,7) mg/kg ds 0.0079 0.02469 * 0.015 0.05500 * 0.016 0.04813 *
Heptachl.ep.(s,f 0,7) mg/kg ds 0.0014 0.004375 - 0.0014 0.005000 - 0.0014 0.004375 -
DDD (som) (f.0,7) mg/kg ds 0.0014 0.004375 - 0.0018 0.006429 - 0.0017 0.005313 -
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0019 0.005938 - 0.0018 0.006429 - 0.0021 0.006562 -
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0022 0.006875 - 0.0014 0.005000 - 0.0019 0.005938 -
DDX (som) (f. 0,7) mg/kg ds 0.0055 0.0051 0.0058  
Chloordaan (s.f.0,7) mg/kg ds 0.0014 0.004375 - 0.0014 0.005000 - 0.0014 0.004375 -
OCB (som) LB (f.0,7) mg/kg ds 0.023 0.07188 - 0.030 0.1068 - 0.030 0.09438 -
OCB (som) WB (f. 0,7) mg/kg ds 0.024 0.030 0.031  
     
Polychloorbifenylen, PCB    
PCB (som 7) (f.0,7) mg/kg ds 0.0049 0.01531 - 0.0049 0.01750 - 0.0049 0.01531 -
     
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK   
PAK VROM (10) (f.0,7) mg/kg ds 0.35 0.3500 - 1.3 1.279 - 3.7 3.655 *

 
Uit de tabellen 4.3 en 4.4 blijkt het volgende. 
In de bovengrond van de meetpunten 1 en 2 bij de olieopslag (terreindeel A) overschrijdt het gehalte 
aan minerale olie de achtergrondwaarde.  
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In de bovengrond ter plaatse van de bestaande kas (terreindeel B; mp 11 t/m 14, mp. 4,8 en mp. 6, 7, 
9) overschrijden de gehalten aan kwik, OCB’s (som drins) en/of PAK de achtergrondwaarden. 
 
Tabel 4.5 Analyseresultaten grond terreindeel C en toetsing  
Analyse Eenheid 15, 16, 

23 t/m 
29  

GSSD 17, 18 GSSD 17, 18, 
32  

GSSD  19, 20
 

GSSD

Diepte (m-mv)  0.0-0.5  0.5-2.0 0.0-0.5   0.5-2.0
Organische stof 3.20 0.700 1   0.700
Korrelgrootte < 2 μm (Lutum) 13.1 3.10 2.60   2.90
       
Minerale olie       
Minerale olie totaal 
(C10-C40) 

mg/kg ds <35 76.56 - <35 122.5 - <35 122.5 - <35 122.5 -

    
Metalen       
Barium (Ba) mg/kg ds 31 50.31 <20 47.69 <20 50.47  <20 48.76
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.22 0.3090 - <0.20 0.2370 - <0.20 0.2388 - <0.20 0.2377 -
Kobalt (Co) mg/kg ds 5.7 9.051 - <3.0 6.590 - <3.0 6.928 - <3.0 6.721 -
Koper (Cu) mg/kg ds 11 15.98 - <5.0 6.977 - <5.0 7.095 - <5.0 7.023 -
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.092 0.1111 - <0.050 0.04941 - 0.059 0.08395 - <0.050 0.04956 -
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - <1.5 1.050 -
Nikkel (Ni) mg/kg ds 17 25.76 - <4.0 7.481 - 5.0 13.89 - <4.0 7.597 -
Lood (Pb) mg/kg ds 18 23.08 - <10 10.80 - <10 10.90 - <10 10.84 -
Zink (Zn) mg/kg ds 63 93.73 - <20 31.46 - <20 32.24 - <20 31.77 -
       
Polychloorbifenylen, PCB      
PCB (som 7) (factor 
0,7) 

mg/kg ds 0.0049 0.01531 - 0.0049 0.02450 - 0.0049 0.02450 - 0.0049 0.02450 -

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK
PAK VROM (10) 
(factor 0,7) 

mg/kg ds 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 -

 
Uit tabel 4.5 blijkt het volgende. 
In de mengmonsters van de bovengrond (mp 15, 16, 23 t/m 29 en mp. 17, 18, 32) en de ondergrond  
(mp 17, 18 en mp 19, 20) zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de 
achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
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4.4 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GRONDWATER 

Tabel 4.6 Analyseresultaten grondwater en toetsing 
Analyse Eenheid 3 GSSD  6 GSSD
Diepte (m-mv) 1.8-2.8  1.8-2.8  
Metalen    
Barium (Ba) μg/L 85 85 * 100 100 *
Cadmium (Cd) μg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
Kobalt (Co) μg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 -
Koper (Cu) μg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 -
Kwik (Hg) μg/L <0.050 0.0350 - <0.050 0.0350 -
Molybdeen (Mo) μg/L 2.5 2.5 - 2.8 2.800 -
Nikkel (Ni) μg/L 3.6 3.600 - <3.0 2.100 -
Lood (Pb) μg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 -
Zink (Zn) μg/L 41 41 - 32 32 -
    
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen    
Benzeen μg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
Tolueen μg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
Ethylbenzeen μg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
Xylenen (som) factor 0,7 μg/L 0.21 0.2100 - 0.21 0.2100 -
BTEX (som) μg/L <0.90 0.6300  <0.90 0.6300
Naftaleen μg/L <0.020 0.0140 - <0.020 0.0140 -
Styreen μg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
    
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen    
Dichloormethaan μg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
Trichloormethaan μg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
Tetrachloormethaan μg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 -
Trichlooretheen μg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
Tetrachlooretheen μg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 -
1,1-Dichloorethaan μg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
1,2-Dichloorethaan μg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
1,1,1-Trichloorethaan μg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 -
1,1,2-Trichloorethaan μg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 -
CKW (som) μg/L <1.6 1.120  <1.6 1.120
Tribroommethaan μg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400
Vinylchloride μg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 -
1,1-Dichlooretheen μg/L <0.10 0.0700 - <0.10 0.0700 -
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 μg/L 0.14 0.1400 - 0.14 0.1400 -
Dichloorpropanen som factor 0.7 μg/L 0.42 0.4200 - 0.42 0.4200 -
    
Minerale olie    
Minerale olie totaal (C10-C40) μg/L <50 35 - <50 35 -

 
Uit tabel 4.6 blijkt het volgende.  
In het grondwater uit de peilbuizen 3 (terreindeel A) en 6 (terreindeel B) overschrijden alleen de 
gehalten aan barium de streefwaarde.  
Deze gehalten zijn waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature verhoogde 
achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio. 
 
Verder zijn er in de grondwatermonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
5.1 SAMENVATTING 

In opdracht van Witpaard B.V. is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Burchtweg 17 te Bant. 
 
Aanleiding tot het verkennend bodemonderzoek is de aanvraag van een bouwvergunning. 
 
Doel  van  het  onderzoek  is  een  indruk  te  verkrijgen  omtrent  de  eventuele  aanwezigheid  van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein.  
Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor 
het huidige en toekomstige gebruik van de locatie (bedrijfsterrein). 
 
Asbestonderzoek valt buiten de scope van het onderhavige verkennend bodemonderzoek. 
 
Vooronderzoek 
De locatie is vanaf circa 1949 agrarisch in gebruik (geweest). In 1986 is een oprichtingsvergunning 
Hinderwet verleend voor een  kweek‐ en researchbedrijf voor aardappelen. De vergunning is in 1987, 
1988 en 1991 gewijzigd en/of uitgebreid. In 1990 is een vergunning verleend voor een aardappel‐
onderzoekruimte.  
In 2006 is op de locatie een overkapping gebouwd, in 2008 is het kantoor deels gesloopt en 
vernieuwd; tevens is in 2008 een nieuwe WM ‐vergunning verleend. In 2010 is de WM‐vergunning 
gewijzigd, waarbij 2 bovengrondse dieseltanks zijn vervangen door 1 nieuwe tank. 
In de huidige situatie is ter plaatse van het thans onderzochte deel van het terrein sprake van een 
kweekbedrijf met bestaande kassen en opslag van olieproducten.  Ten noorden van de bestaande 
bebouwing is sprake van akkerland, ter plaatse waarvan nieuwe kassen zullen worden gerealiseerd. 
Inpandig zijn betonvloeren aanwezig. Het buitenterrein van de locatie is grotendeels onverhard. 
 
Het toekomstige gebruik van de locatie is gelijk aan het huidige gebruik, namelijk kweekbedrijf en 
researchbedrijf. De opdrachtgever is voornemens ter plaatse van het terreindeel ten noorden van de 
bestaande bebouwing nieuwe kassen, een waterbassin, helofytenfilter, spoelplaats, verticale 
warmteopslagtank en een sleufsilo  te realiseren. 
 
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie opgebouwd is uit matig 
fijn zand en klei tot circa 2.8 m‐mv. Het grondwaterniveau is tijdens het onderzoek vastgesteld op 
circa 1.3 m‐mv. 
Tijdens het veldwerk zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren 
gekomen. Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal 
ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Terreindeel A: Olieopslag 
In de bovengrond van de meetpunten 1 en 2 overschrijdt het gehalte aan minerale olie de 
achtergrondwaarde.  
In het grondwater uit peilbuis 3 overschrijdt alleen het gehalte aan barium de streefwaarde.  
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Terreindeel B: Bestaande kas 
In de bovengrond overschrijden de gehalten aan kwik, OCB’s (som drins) en/of PAK de 
achtergrondwaarden. 
In het grondwater uit peilbuis 6 overschrijdt alleen het gehalte aan barium de streefwaarde.  
 
Terreindeel C: Overig terrein 
In de boven‐ en ondergrond zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de 
achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
 

5.2 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond en in het grondwater overschrijdingen van 
de achtergrond‐ en streefwaarden uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond.  
 
Met betrekking tot de terreindelen A en B wordt de onderzoekshypothese, zijnde een verdachte 
locatie(s), hiermee bevestigd. 
 
Met betrekking tot de overige onderzochte terreindelen (C) wordt de onderzoekshypothese, zijnde 
een onverdachte locatie, hiermee eveneens  bevestigd. 
 
Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de huidige en 
toekomstige bestemming  van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu op basis van de aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, 
niet te verwachten zijn. De resultaten van het onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader 
onderzoek en zijn geen milieuhygiënische belemmering in relatie tot de huidige en toekomstige 
bestemming van het terrein. 
 
Toepassing van eventueel vrijkomende de grond op het terrein zelf achten wij milieuhygiënisch 
verantwoord. Toepassing van eventueel vrijkomende grond elders kan eventueel plaats vinden 
binnen een gemeentelijke bodemkwaliteitskaart of met een aanvullend AP‐04 onderzoek. De 
gemeente waar de grond eventueel wordt toegepast is hierbij het bevoegd gezag. 
 
Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met ons bureau. 
 
Eco Reest BV 
Ing. M. van den Broek 
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VOORONDERZOEK NEN 5725 (standaard)                  Bijlage 2 
 

BRON VOORONDERZOEK  SPECIFICATIE VAN DE BRON   BRON  
GERAADPLEEGD 

DATUM 
RAADPLEGEN BRON 

INFORMATIE 
BESCHIKBAAR 

Opdrachtgever  Witpaard B.V.  JA   13‐7‐2015  JA  

Eigenaar   Via opdrachtgever   JA   13‐7‐2015  JA  

Huurder   Niet van toepassing       
         

Gemeente  Noordoostpolder  JA   20‐8‐2015  JA  

Terreininspectie  R. Jonker   JA     JA  

Topografische Dienst  ‐       

Waterschap  ‐       
         

Kadaster   http://www.kadaster.nl/ JA   20‐8‐2015  JA  

Kadaster BAG viewer  http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/ JA   20‐8‐2015  JA  

Google Maps  http://maps.google.nl/ JA   20‐8‐2015  JA  

Bodeminformatie  http://www.bodemloket.nl NEE     

Provincie Flevoland  http://bodemrapportage.flevoland.nl/ JA   20‐8‐2015  JA  

Historie van de locatie  http://watwaswaar.nl/ JA   20‐8‐2015  JA  

DINO loket  http://www.dinoloket.nl        

Archeologische waarde  http://archeologieinnederland.nl/bronnen‐en‐
kaarten/amk‐en‐ikaw 

JA  20‐8‐2015  JA 

KLIC  http://www.klic.nl NEE     
         

 
 

In de navolgende tabellen is de beschikbare informatie, zoals beschreven in bovenstaande tabel inhoudelijk weergegeven, met bronvermelding. 
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Burchtweg 17 te Bant, projectnr: 151031. 

VOORMALIG BODEMGEBRUIK  
Ten aanzien van het voormalige bodemgebruik zijn onderstaande gegevens vastgesteld, op basis van de (digitaal) beschikbare bronnen. 

Bron   Informatie 

Opdrachtgever   Zie: tabel ‘basisinformatie’ in hoofdstuk 2 van de rapportage. 

Eigenaar/gebruiker  Via opdrachtgever  

Huurder  NVT 

Bodemloket  Verwijst naar website provincie Flevoland 

Provincie (bodeminformatie)  Er is informatie over de onderzoeklocatie. 
Burchtweg 17  dieseltank (ondergronds) 
  Rapport: Combinatie Consulmij Mug (2009)  
Van aangrenzende locatie is het volgende bekend: 
Burchtweg 16  dieseltank (ondergronds), petroleum of kerosinetank  
  (ondergronds), bestrijdingsmiddelenopslagplaats, 
  opslag van aromatische koolwaterstoffen. 
  Rapport: Combinatie Consulmij Mug (2009) 

Wat was waar  Locatie op kaarten vanaf circa 1949 bebouwd 

Kadaster BAG  Bouwjaar:  1950, 1961, 1975, 1998, 2007 

Provincie (archeologische waarde)  Middelhoge trefkans 

Gemeente (archeologische waarde)  Lage archeologische verwachting  

Gemeente (niet gesprongen explosieven)  Geen informatie  

 
Vervolgens zijn voornoemde gegevens voor zover beschikbaar fysiek ingezien  (dossieronderzoek), waarbij onderstaande gegevens beschikbaar zijn. 

Bron  

Gemeente (dossieronderzoek) 

Dossiermap (en document kenmerk)  Datum  Type document  Informatie 

Opgemerkt wordt, dat het gehele milieudossier van de locatie door de gemeente Noordoostpolder aan ons bureau is toegezonden. Kortheidshalve wordt 
hiernaar verwezen. 
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Burchtweg 17 te Bant, projectnr: 151031. 

HUIDIG BODEMGEBRUIK 
Ten aanzien van huidige bodemgebruik zijn onderstaande gegevens vastgesteld, op basis van de digitaal beschikbare bronnen. 

Bron   Informatie 

Opdrachtgever   Zie: tabel ‘basisinformatie’ in hoofdstuk 2 van de rapportage 

Eigenaar/gebruiker  Via opdrachtgever  

Huurder  NVT 

Google Maps  Bedrijfsterrein met kassen in agrarische omgeving 

Kadaster  Wonen erf‐tuin 

 
Vervolgens zijn voornoemde gegevens voor zover beschikbaar fysiek gecontroleerd  (terreininspectie), waarbij onderstaande gegevens beschikbaar zijn. 

Bron    

Terreininspectie     

Voor de beschrijving van de terreininspectie, zie:  hoofdstuk 2 in de rapportage. 
     

 

TOEKOMSTIG BODEMGEBRUIK 
Ten aanzien van toekomstige bodemgebruik zijn onderstaande gegevens vastgesteld, op basis van de digitaal beschikbare bronnen (bureauonderzoek). 

Bron   Informatie 

Opdrachtgever   Zie: tabel ‘basisinformatie’ in hoofdstuk 2 van de rapportage 

Eigenaar/gebruiker  Via opdrachtgever  
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Burchtweg 17 te Bant, projectnr: 151031. 

BODEMOPBOUW EN GEOHYDROLOGIE 
Ten aanzien van de bodemopbouw en geohydrologie zijn onderstaande gegevens vastgesteld, op basis van de digitaal beschikbare bronnen. 
 

Onderwerp  Bron   Informatie 

Ophooggeschiedenis / bouwrijp maken  Opdrachtgever  Zie: tabel ‘basisinformatie’ in hoofdstuk 2 van de rapportage 

  Eigenaar/gebruiker  Via opdrachtgever  

  Gemeente  Geen informatie 
  Provincie  Geen informatie 
Bodemkwaliteitskaart  Gemeente  Noordoostpolder 
Asbestkansenkaart  Gemeente  Op basis van bebouwingsjaar 
Grondwaterbeschermingsgebied  Provincie  Nee 
Grondwateronttrekkingsgebied  Provincie  Nee 
Waterberging  Provincie  Nee 
Ligging oppervlaktewater  Google Maps  Meer dan 25 meter afstand 
Grondwaterstroming en grondwaterstanden  DINO loket  De regionale grondwaterstromingsrichting (freatisch) is op basis van de beschikbare 

gegevens zuidwestelijk gericht. Lokaal wordt de grondwaterstroming beïnvloed door 
de watergangen in de omgeving. GWS 1,3 m‐mv 

Bodemopbouw   DINO loket  De ondergrond in de Noordoostpolder bestaat hoofdzakelijk uit dekzand, gevormd in 
de laatste ijstijd. Vervolgens is daar in het Holoceen een veenpakket op ontstaan 
(basisveen). Dit pakket is ingeklonken en vormt hierdoor een moeilijk doordringbare 
laag. De laag varieert in dikte van 10 cm tot ongeveer 1 meter en komt vrijwel overal 
in de Noordoostpolder voor. Vervolgens zorgden river‐ en zee‐invloeden voor een 
gevarieerde bodemopbouw door de verschillende polders. Voorkomende 
grondsoorten zijn zand, zavel, klei en veen. 

Freatisch voorkomen brak of zout water  DINO loket  Mogelijk 
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Burchtweg 17 te Bant, projectnr: 151031. 

(FINANCIEEL‐) JURIDISCHE INFORMATIE 
Ten aanzien van de (financieel‐) juridische informatie zijn onderstaande gegevens vastgesteld, op basis van de digitaal beschikbare bronnen. 

Bron   Informatie 

Kadaster   

Eigendomssituatie  Kweek en researchbedrijf Agrico B.V (eigendom) 
Rechthebbenden  geen 
Publiekrechtelijke beperkingen  Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 

 

Bron   Informatie 

Gemeente   

Calamiteiten  Geen informatie 

Overtreding milieuregels  Zie: VOORMALIG BODEMGEBRUIK

Ontstaan bodemverontreiniging  Geen informatie 

 

Bron   Informatie 

Provincie   

Calamiteiten  Geen informatie 

Overtreding milieuregels  Zie: VOORMALIG BODEMGEBRUIK

Ontstaan bodemverontreiniging  Geen informatie 
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Burchtweg 17 Bant
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 183068        Y 529753

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 20-08-2015

WBB-locaties Geselecteerd gebied

HBB-locaties

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 1 van 29 - 20-08-2015



Inhoud

Inhoud 2

Leeswijzer 3

Disclaimer 4

Toelichting op overzicht historisch bodembestand (HBB) 5

Toelichting op de Historische luchtfoto's 5

Toelichting op de Asbestverdenkingenkaart 5

Toelichting op detailinformatie WBB-locaties 6

Informatie 9

Overzicht HBB-locaties 9

Overzicht WBB-locaties 10

Detailinformatie WBB-locaties 11

FL017100406 11

FL017100408 13

Topografie 15

Kaart WBB-locaties 16

Kaart HBB-locaties 17

Asbestverdenkingenkaart 18

Luchtfoto's 20

Omschrijving kolommen 28

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 2 van 29 - 20-08-2015



Leeswijzer
In Flevoland worden regelmatig verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

 

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) heeft de provincie Flevoland een aantal wettelijke taken. De provincie

verkrijgt in het kader van deze wettelijke taken bodemgegevens. Deze administratieve gegevens worden opgeslagen in een

bodeminformatiesysteem.

 

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroegtijdig rekening houdt met de mogelijke

aanwezigheid van bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van locaties binnen het

geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland bodeminformatie bekend is.

 

 

De informatie in dit document is verdeeld over twee delen:

 

1. Algemene informatie

	-	Het geselecteerde gebied

	-	Bodemverontreiniginglocaties

	-	Potentieel bodemverontreinigende activiteiten

 

2. Detailinformatie (per locatie)

	-	Algemene gegevens

	-	Afgegeven beschikking(en)

	-	Historische bedrijfsactiviteit(en)

	-	Uitgevoerde bodemonderzoek(en)

	-	Aangetroffen verontreinigingen

	-	Uitgevoerde saneringen

	-	Restverontreiniging

 

3. Overige informatie

	-	Topografie

	-	Luchtfoto's

	-	Asbest

 

Het kan voorkomen dat bepaalde informatie niet beschikbaar is. In dat geval wordt daar melding van gemaakt.

 

Als u vragen heeft over de geleverde bodeminformatie, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Disclaimer
De bodeminformatie is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informatie verouderd is,

onvolledig is of onjuistheden bevat. De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe

of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van deze informatie. U helpt de provincie door eventuele

geconstateerde fouten of gebreken te melden.

			

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminformatie bijgehouden door de

omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek. Op dit moment is de uitwisseling van de bodeminformatie tussen de

OFGV en de provinciale bodemrapportagemodule nog niet op orde. Dit betekent dat de in deze rapportage getoonde

bodeminformatie de situatie van 1 januari 2013 weergeeft.

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 4 van 29 - 20-08-2015



Toelichting op overzicht historisch bodembestand (HBB)
Tussen 2005 en 2007 heeft de provincie Flevoland een inventarisatie laten uitvoeren van potentieel verontreinigde

voormalige bedrijfsterreinen. Voor de inventarisatie is gebruik gemaakt van twee archiefbronnen, te weten:

	1 Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.

	2 De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.

Met beide bronnen wordt ruwweg de tijdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informatie die in de

genoemde bronnen ligt opgeslagen, is een selectie gemaakt. Met deze inventarisatie kan worden bekeken of er in het

verleden bodembedreigende bedrijfsactiviteiten op een perceel hebben plaatsgevonden.

 

Naast informatie over potentieel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere

informatie bekend over het (historische) bodemgebruik.

Het betreft de:

	- De historische luchtfoto’s van Flevoland (http://historische-luchtfoto.flevoland.nl/);

	- De asbestverdenkingenkaart (http://bodeminformatie.flevoland.nl/bodeminformatie.html).

Toelichting op de Historische luchtfoto's
In het verleden kan door bedrijfsactiviteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug

te zien op de historische luchtfoto's.

Toelichting op de Asbestverdenkingenkaart
De provincie Flevoland heeft in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar

het (mogelijk) voorkomen van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

	- Inzicht te krijgen in de omvang van asbestverontreiniging in gebouwen en de bodem;

	- De ligging van asbestverdachte locaties te bepalen.

De locaties staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link

http://bodeminformatie.flevoland.nl/bodeminformatie.html. Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze

pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinformatie”.

 

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen

en/of in de bodem. Vooral bij de uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of

gebiedsontwikkeling is deze informatie van belang. Op de kaart zijn asbestverdachte locaties of gebieden weergegeven. In

de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

	- (Woning-)Bouwperiode

	- Agrarische gebouwen

	- Hinderwetvergunningen

	- Historische bedrijfsactiviteiten

 

Vervolgonderzoek moet uitwijzen of daadwerkelijk asbest in gebouwen en/of in de bodem aanwezig is. Aanbevelingen voor

verder onderzoek zijn:

	- raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek

naar de toepassing van asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.

	- voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combinatie met

interviews met betrokken ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen

en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.

	- voer zonodig luchtfoto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral

interessant in combinatie met nabijgelegen gedempte watergangen).
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Toelichting op detailinformatie WBB-locaties

Algemene informatie
In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) heeft de provincie Flevoland een aantal wettelijke taken. De provincie

verkrijgt in het kader van deze wettelijke taken bodemgegevens. Deze administratieve gegevens worden opgeslagen in een

bodeminformatiesysteem.

Deze informatie betreft:

	-	Algemene locatiegegevens

	-	Afgegeven beschikking(en)

	-	Historische bodembedreigende bedrijfsactiviteiten

	-	Uitgevoerde bodemonderzoeken

	-	Aangetroffen verontreinigingen

	-	Uitgevoerde (deel-)saneringen

	-	Restverontreinigingen

	-	Historische bedrijfsactiviteiten (HBB)

Algemene locatiegegevens

Basisgegevens
Alle bij de Provincie bekende locaties, waar (mogelijk) sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (Wbb-

locaties), zijn ingevoerd in het Bodem Informatie Systeem. Ook locaties, waarbij in een ander wettelijk kader

bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie geregistreerd.

Van deze locaties worden de volgende gegevens geregistreerd:

	-	Ligging (adresgegevens);

	-	Kader van aanpak (vrijwillige of van overheidswege onderzoek/sanering wordt uitgevoerd);

	-	Land- of waterbodemverontreiniging;

	-	Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);

	-	Vervolgactie.

Fasering van de aanpak
Bij de aanpak van een (vermoeden van) bodemverontreiniging, worden in het algemeen de volgende fasen doorlopen:

	1.	Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden

verzameld.

	2.	Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een laboratorium

op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

	3.	Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.

	4.	Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.

	5.	Het evaluatieverslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking
In een beschikking geeft de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de

urgentie en het tijdstip van de sanering, het saneringsplan en het evaluatieverslag van de sanering. De beschikking op het

saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.
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Ernstige bodemverontreiniging
De Wet bodembescherming geeft regels hoe om te gaan met een ernstige bodemverontreiniging. De provincies en de grote

gemeenten zijn het bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering
De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende ernstige bodemverontreinigingen. Om over de spoed te

kunnen beslissen is informatie nodig over de risicos van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de

verontreinigende stoffen zich met het grondwater verspreiden. De risicos zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen

gebruik van de bodem.

 

Een voorbeeld: de bodem is ernstig verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater.

De sanering is niet urgent als de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als

kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen
Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag tijdelijke beveiligingen

voorschrijven. Een voorbeeld daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan
Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms

wordt alle verontreiniging verwijderd, soms blijft alle verontreiniging zitten en wordt die op een andere manier onschadelijk

gemaakt.

De initiatiefnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evaluatierapport bij de overheid in te

dienen.

 

Als er verontreiniging in de bodem achterblijft, moet de initiatiefnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat

op welke manier controle plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

 

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van

ernstige bodemverontreiniging waarvan de sanering spoedeisend is.

In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met

spoedeisend en urgent hetzelfde.

Uitgevoerde bodemonderzoeken
Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informatie Systeem. Het betreffen

bodemonderzoeken op locaties waar (mogelijk) sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (Wbb-locaties).

Bodemonderzoeken die in een ander wettelijk kader zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er

sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het kader van de Woningwet of de Wet

milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen
Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en ernstig verontreinigde

grond. Om de bodem schoon, licht verontreinigd of ernstig verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld

hoeveel van die stof in een bodem mag zitten. Om de bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van

een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de bodem te nemen en die in een laboratorium

te laten onderzoeken.
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Uitgevoerde (deel)saneringen
De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evaluatierapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten

wordt gebruik gemaakt van de landelijk vastgelegde systematiek.

Restverontreinigingen
Eventuele restverontreinigingen, die na sanering in de bodem achterblijven, worden geregistreerd.

Historische bedrijfsactiviteiten op deze locatie
De bodembedreigende (bedrijfs-)activiteiten op de betreffende locatie, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informatie
Heeft u vragen over de geleverde bodeminformatie?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Informatie

 

Overzicht HBB-locaties

HBB code WBB-code Adres Postcode Plaats UBI-

code

Ubi-omschrijving van tot

A0171000280 FL017100408 BURCHTWEG

17

8314PP BANT 631241 dieseltank (ondergronds) 1995 heden

A0171000286 FL017100406 BURCHTWEG

16

8314PR BANT 631241 dieseltank (ondergronds) 1996 heden

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 9 van 29 - 20-08-2015



Overzicht WBB-locaties

WBB-code Locatienaam Adres Plaats Gemeente Vervolgtaak

FL017100406 BURCHTWEG 16 BURCHTWEG

16

8314 PR  BANT Noordoostpolder Uitvoeren OO

FL017100408 BURCHTWEG 17 BURCHTWEG

17

8314 PP  BANT Noordoostpolder Uitvoeren OO
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Detailinformatie WBB-locaties

FL017100406

Afgegeven beschikkingen

Uitgevoerde bodemonderzoeken

Historische bedrijfsactiviteiten op deze locatie

WBB-code FL017100406

Locatienaam BURCHTWEG 16

Straat + huisnummer BURCHTWEG 16

Plaats 8314 PR  BANT

Gemeente Noordoostpolder

Beschikking EUT/EST geen gegevens aanwezig

Besluit SP/SE geen gegevens aanwezig

WBB vervolgactie Uitvoeren OO

Ontstaan Voor 1987

Hoofdcategorie geen gegevens aanwezig

Clusters/Convenanten Niet van toepassing

Land/Water Landbodem

Type sanering geen gegevens aanwezig

Sanering afgerond

Nazorgmaatregel Nee

Geen gegevens beschikbaar

Datum Onderzoekstype Naam Onderzoeksbureau Referentienummer Kenmerk

06-11-2009 Historisch

onderzoek

Rapport Historisch

Onderzoek Burchtweg 16

te Bant (gemeente

Noordoostpolder)

Combinatie Consulmij MUG HOFLD03 932192

UBI-code UBI-omschrijving Van Tot

631241 dieseltank (ondergronds) 1996 heden

631241 dieseltank (ondergronds) 1995 heden

631241 dieseltank (ondergronds) 1980 heden

631244 petroleum- of kerosinetank (ondergronds) 1980 heden

631298 bestrijdingsmiddelenopslagplaats 1996 heden

631298 bestrijdingsmiddelenopslagplaats 1995 heden
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Aangetroffen verontreinigingen

Uitgevoerde deelsaneringen

Restverontreinigingen

631206 opslag van aromatische koolwaterstoffen 1996 heden

631206 opslag van aromatische koolwaterstoffen 1995 heden

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
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FL017100408

Afgegeven beschikkingen

Uitgevoerde bodemonderzoeken

Historische bedrijfsactiviteiten op deze locatie

WBB-code FL017100408

Locatienaam BURCHTWEG 17

Straat + huisnummer BURCHTWEG 17

Plaats 8314 PP  BANT

Gemeente Noordoostpolder

Beschikking EUT/EST geen gegevens aanwezig

Besluit SP/SE geen gegevens aanwezig

WBB vervolgactie Uitvoeren OO

Ontstaan Voor 1987

Hoofdcategorie geen gegevens aanwezig

Clusters/Convenanten Niet van toepassing

Land/Water Landbodem

Type sanering geen gegevens aanwezig

Sanering afgerond

Nazorgmaatregel Nee

Geen gegevens beschikbaar

Datum Onderzoekstype Naam Onderzoeksbureau Referentienummer Kenmerk

06-11-2009 Historisch

onderzoek

Rapport Historisch

Onderzoek Burchtweg 17

te Bant (gemeente

Noordoostpolder)

Combinatie Consulmij MUG HOFLD04 932193

UBI-code UBI-omschrijving Van Tot

631241 dieseltank (ondergronds) 1995 heden

631241 dieseltank (ondergronds) 1991 heden

631241 dieseltank (ondergronds) 1988 heden

631241 dieseltank (ondergronds) 1988 heden

631241 dieseltank (ondergronds) 1988 heden

631241 dieseltank (ondergronds) 1987 heden

631241 dieseltank (ondergronds) 1986 heden

731011 agrarische researchinstelling 1995 heden
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Aangetroffen verontreinigingen

Uitgevoerde deelsaneringen

Restverontreinigingen

731011 agrarische researchinstelling 1991 heden

731011 agrarische researchinstelling 1988 heden

731011 agrarische researchinstelling 1988 heden

731011 agrarische researchinstelling 1988 heden

731011 agrarische researchinstelling 1987 heden

731011 agrarische researchinstelling 1986 heden

73104 laboratorium 1995 heden

011211 groentenkwekerij 1995 heden

011211 groentenkwekerij 1991 heden

011211 groentenkwekerij 1988 heden

011211 groentenkwekerij 1988 heden

011211 groentenkwekerij 1988 heden

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar

Geen gegevens beschikbaar
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Topografie
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 183068        Y 529753

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 20-08-2015

Geselecteerd gebied Topografie
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Kaart WBB-locaties
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 183068        Y 529753

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 20-08-2015

Gesaneerd Geen vervolgactie bekend

Bodemonderz. Uitgev.;geen vervolg nodig Historische activiteiten bekend

Bodemonderz. Uitgev.;in procedure Geselecteerd gebied

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 16 van 29 - 20-08-2015



Kaart HBB-locaties
  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 183068        Y 529753

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 20-08-2015

Asbest Agrarisch gebouwen Geselecteerd gebied

Asbest Hinderwetvergunningen HBB-locaties

Asbest Historische bedrijfsactiviteiten
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Asbestverdenkingenkaart
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Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 183068        Y 529753

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 20-08-2015

Asbest Agrarisch gebouwen NOP Vanaf 1983

Asbest Hinderwetvergunningen Swifterland 1963-1980

Asbest Historische bedrijfsactiviteiten Swifterland 1980-1990

Almere 1978-1984 Swifterland Vanaf 1990

Biddinghuizen 1963-1980 Urk 1945-1970

Biddinghuizen 1980-1990 Urk 1970-1980

Biddinghuizen Vanaf 1990 Urk 1980-1990

Dronten 1963-1980 Urk Vanaf 1990

Dronten 1980-1990 Urk voor 45

Dronten Vanaf 1990 Zeewolde 1979-1983

Lelystad 1945-1969 Zeewolde Vanaf 1983

Lelystad 1970-1983 Geselecteerd gebied

Lelystad Vanaf 1983 Topografie

NOP 1945-1960 Asbest bebouwing

NOP 1961-1983
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Luchtfoto's
 

  

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 183068        Y 529753

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 20-08-2015

1949
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Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 183068        Y 529753

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 20-08-2015

1960
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Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 183068        Y 529753

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 20-08-2015

1971
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Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 183068        Y 529753

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 20-08-2015

1981
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Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 183068        Y 529753

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 20-08-2015

1989
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Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 183068        Y 529753

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 20-08-2015

2000
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Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 183068        Y 529753

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 20-08-2015

2003
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Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)

middelpunt: X 183068        Y 529753

buffer: 250 meter

Datum rapportage: 20-08-2015

2006
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Omschrijving kolommen

 

 

Tabel Algemene gegevens

WBB-code Unieke locatie code i.v.m. de aanpak i.h.k.v. de Wet Bodembescherming (WBB). Code

bevoegde overheid (2 letters) + geografische aanduiding (4) (gem_code) + uniek

volgnummer binnen beheersgebied (5).

Locatienaam Locatienaam

Straat Straatnaam + Huisnummer + toevoeging

Huisnummer + toevoeging Huisnummer + toevoeging

Plaats Plaatsnaam

Gemeente Gemeentenaam

Ontstaan Ernstig verontreinigde locaties die (grotendeels) ontstaan zijn voor 1-1-1987 vallen onder de

saneringsregeling van de WBB. Locaties die ontstaan zijn na 1-1-1987 vallen onder de

zorgplichtregeling van de WBB.

Beschikking EUT/EST Milieuhygiënische beoordeling van de verontreinigingssituatie.

Besluit SP/SE Milieuhygiënische beoordeling van het saneringsplan of het bereikte saneringsresultaat.

WBB vervolgactie De vervolgactie wordt standaard berekend op basis van ingevoerde gegevens.

Hoofdcategorie De ontstaanswijze of oorzaak van de verontreiniging.

Clusters/Convenanten Geeft aan of de locatie door een convenantpartij of grootsaneerder wordt aangepakt.

Land/Water Locatie betreft een land- of waterbodemverontreiniging.

Type sanering Type sanering, gedeeltelijk of volledig (eventueel gefaseerd).

Sanering afgerond Datum van goedkeuring van het (laatste) evaluatierapport.

Nazorgmaatregel Zorgmaatregelen na sanering i.v.m. (eventuele) restverontreiniging.

Tabel Afgegeven beschikkingen

Datum Datum waarop Gedeputeerde Staten het besluit genomen hebben.

Besluit Soort besluit in het kader van de Wet bodembescherming

Fase De fase van onderzoek of sanering waarin het besluit genomen is.

Kenmerk Het kenmerk van het besluit.

Tabel Uitgevoerde bodemonderzoeken

Datum De rapportagedatum, zoals deze in het rapport vermeld staat.

Onderzoekstype Het onderzoekstype, gerelateerd aan het stadium waarin het onderzoek of de sanering

verkeert.

Naam De titel van de rapportage.

Onderzoeksbureau Het adviesbureau dat de rapportage heeft opgesteld.
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Referentienummer Het kenmerk van de rapportage.

Kenmerk Het provinciale kenmerk van de rapportage.

Tabel Historische bedrijfsactiviteiten op deze locatie

Ubi-code Verontreinigende bronnen op locatieniveau; onderverdeeld naar UBI-codes (Uniforme Bron

Indeling potentieel bodemvervuilende activiteiten).

Ubi-omschrijving Omschrijving van de verontreinigende bron.

Van Begindatum van de verontreinigende activiteit.

Tot Einddatum van de verontreinigende activiteit.

Tabel Aangetroffen verontreinigingen

Matrix Deel van de bodem waarin de verontreiniging zich bevindt.

Overschrijding Mate van verontreiniging behorend bij het oppervlak en/of volume.

Oppervlakte Het aantal m2 dat verontreinigd is.

Volume Het aantal m3 dat verontreinigd is.

Van De diepte vanaf waar de verontreiniging begint.

Tot De diepte tot waar de verontreiniging aanwezig is.

Stof Soort verontreiniging (stof).

Concentratie De concentratie van de verontreiniging.

Tabel Uitgevoerde (deel)saneringen

Datum Datum waarop de (deel-)sanering afgerond is

Gerealiseerd bovengrond Sanerings varianten bovengrond.

Gerealiseerd ondergrond Sanerings varianten ondergrond.

Tabel Restverontreinigingen

Stof Soort restverontreiniging (stof).

Concentratie De concentratie van de restverontreiniging.

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 29 van 29 - 20-08-2015



BOORPUNTENKAART 
grondslag s*»» 

b o d e m k w a l i t e i t s b u r e a u ^ ^ ^ ^ 
Kamerik Heerhugowaard Steenwijk 
Nijverheidsweg 7, 3471 GZ Galikistraat 69, 1704 SE Oevers 16, 8331 VC 
Tel: 0348-402103 Tel: 072-5729457 Tel: 0521-521924 
Fax:0348-402703 Fax:072-5721744 Fax:0521-521928 

Opdrachtgever: 
Agrico 

Project: Burchtweg 17 te Bant 

Projectnummer: 13691 

o - boorpunt 
if - boorpunt met peilbuis 

= 1- contour olie 
= vermoedelijke S- contour olie 

10 m 

Schaal: 1:250 Formaat: A4 

Bestandsnaam: 13691tek.dwg 

Getekend: B.V. Datum : 27-06-2008 



 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 3 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behoort bij rapport: 
Burchtweg 17 
Bant
151031

 



Projectcode: 151031

Boring: 1

X: 183080,12

Y: 529912,29

0

50

100

1

2

erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
geen olie-water reactie, bruinzwart

-50

Zand, matig fijn, sporen klei, geen 
olie-water reactie, bruingrijs

-100

Boring: 2

X: 183083,39

Y: 529911,81
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erf0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleihoudend, geen olie-water 
reactie, bruinzwart

-50

Zand, matig fijn, zwak 
kleihoudend, geen olie-water 
reactie, bruingrijs

-100

Boring: 3

X: 183076,67

Y: 529920,10
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erf0

Klei, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, geen olie-water 
reactie, grijsgeel, Edelmanboor
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Boring: 4

X: 183025,35

Y: 529932,01
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Klei, zwak zandhoudend, lichtgrijs
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Zand, matig fijn, zwak humeus, 
bruinzwart
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Zand, matig fijn, geelbruin
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Zand, matig fijn, geelbruin
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Boring: 5

X: 183052,98

Y: 529930,97
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Klei, grijszwart
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Klei, grijszwart
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Zand, matig fijn, grijsgeel
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Boring: 6

X: 183046,46

Y: 529961,05
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Klei, sterk zandhoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, geen olie-water 
reactie, grijsgeel, Edelmanboor

-280



Projectcode: 151031

Boring: 7

X: 183021,10

Y: 529952,11
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erf0

Klei, zwak zandhoudend, bruingrijs
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Boring: 8

X: 183035,75

Y: 529941,42
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erf0

Klei, zwak zandhoudend, bruingrijs

-50

Boring: 9

X: 183045,78

Y: 529944,29
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Klei, zwak zandhoudend, bruingrijs

-50

Boring: 10

X: 183047,40

Y: 529928,27

0

50

1

erf0

Zand, matig fijn, lichtgrijs

-50

Boring: 11

X: 183066,11

Y: 529966,22
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erf0

Klei, zwak zandhoudend, bruingrijs

-50

Boring: 12

X: 183066,37

Y: 529952,84
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erf0

Klei, zwak zandhoudend, bruingrijs

-50



Projectcode: 151031

Boring: 13

X: 183056,35

Y: 529939,62
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erf0

Klei, zwak zandhoudend, bruingrijs

-50

Boring: 14

X: 183069,54

Y: 529939,89

0
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erf0

Klei, zwak zandhoudend, bruingrijs

-50

Boring: 15

X: 183077,01

Y: 529934,37

0
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erf0

Klei, zwak zandhoudend, bruingrijs

-50

Boring: 16

X: 183050,35

Y: 529967,67
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erf0

Klei, zwak zandhoudend, bruingrijs

-50

Boring: 17

X: 183097,58

Y: 529925,75
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Zand, matig grof, zwak 
grindhoudend, grijsgeel, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, bruingeel, 
Edelmanboor

-200

Boring: 18

X: 183079,96

Y: 529953,39
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Zand, matig grof, zwak 
grindhoudend, grijsgeel, 
Edelmanboor

-50

Zand, matig fijn, bruingeel, 
Edelmanboor

-200



Projectcode: 151031

Boring: 19

X: 183057,53

Y: 529979,95
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Klei, grijsbruin
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Zand, matig fijn, geelbruin
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Zand, matig fijn, grijsgeel
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Boring: 20

X: 183020,55

Y: 529962,14
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Projectcode: 151031
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Projectcode: 151031
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Bijlage 3.2 Grondwatermetingen 
 
Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen 
aan de orde: 

 Geleidingsvermogen (EGV of Ec); bij monstername mag dit maximaal 10 % afwijken 
van de voorlaatste meting; 

 Zuurstofgehalte (%O2); bij monstername mag dit maximaal 2 verzadigingsprocenten 
afwijken van de voorlaatste bemonstering; 

 Indien het geleidingsvermogen en de zuurstofconcentratie (zie bovenstaand) constant 
zijn, is een NTU-waarde (troebelheid) van 0 tot 10 gewenst. Indien hier niet aan 
wordt voldaan moet bij de beoordeling van de analyseresultaten worden bekeken of 
dit van invloed is; 

 De zuurgraad (pH) wordt eveneens beoordeeld, de NEN5744 heeft hier echter geen 
normen of eisen aan verbonden. 

 
In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de in het veld uitgevoerde grondwater-
metingen weergegeven. 
 
Grondwaterbemonstering NEN5744 
Grondwaterbemonstering Pb 3; GWS: 1,23 m-mv
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
Zuurgraad - (pH)  Zuurgraad 6,8 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 3,10 (µS/cm) Geleidingsvermogen 3,01 (µS/cm)  Voldoet 
Zuurstofgehalte 21,8 (%) Zuurstofgehalte 20,7 (%) Voldoet 
NVT Troebelheid 7,73 (ntu) Niet troebel 
 
Grondwaterbemonstering NEN5744 
Grondwaterbemonstering Pb 6; GWS: 1,29 m-mv
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
Zuurgraad - (pH)  Zuurgraad 6,9 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 4,46 (µS/cm) Geleidingsvermogen 4,40 (µS/cm)  Voldoet 
Zuurstofgehalte 20,8 (%) Zuurstofgehalte 19,7 (%) Voldoet 
NVT Troebelheid 267 (ntu) Troebel 
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T.a.v. R. Jonker
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 02-Oct-2015

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 25-Sep-2015

bant

151031
2015106570/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



bant

1 2 3 4 5

1/6

151031

Analysecertificaat

01-Oct-2015/19:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-Sep-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015106570/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.8% (m/m) 80.6 81.7 81.4 90.2Droge stof

S % (m/m) ds 3.2 3.2 <0.7 1.0Organische stof

Q % (m/m) ds 95.8 95.9 99.8 98.9Gloeirest

S % (m/m) ds 14.6 13.1 3.1 2.6Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S mg/kg ds 30 31 <20 <20Barium (Ba)

S mg/kg ds 0.22 0.22 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S mg/kg ds 5.6 5.7 <3.0 <3.0Kobalt (Co)

S mg/kg ds 11 11 <5.0 <5.0Koper (Cu)

S mg/kg ds 0.095 0.092 <0.050 0.059Kwik (Hg)

S mg/kg ds <1.5 <1.5 <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S mg/kg ds 17 17 <4.0 5.0Nikkel (Ni)

S mg/kg ds 18 18 <10 <10Lood (Pb)

S mg/kg ds 51 63 <20 <20Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

12mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

36mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

30mg/kg ds <11 <11 <11 <11Minerale olie (C21-C30)

9.1mg/kg ds <5.0 <5.0 <5.0 <5.0Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0 <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S 91mg/kg ds <35 <35 <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S mg/kg ds <0.0010alfa-HCH

S mg/kg ds 0.0014beta-HCH

S mg/kg ds <0.0010gamma-HCH

1

2

3

4

5

1 (0-50) 2 (0-50)

11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

15 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50)

17 (50-100) 17 (100-150) 17 (150-200) 18 (50-100) 18 (100-150) 18 (150-200)

17 (0-50) 18 (0-50) 32 (0-50) 8731942

8731941

8731940

8731939

8731938

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Sep-2015

21-Sep-2015

21-Sep-2015

21-Sep-2015

21-Sep-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



bant

1 2 3 4 5

2/6

151031

Analysecertificaat

01-Oct-2015/19:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-Sep-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015106570/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds <0.0010delta-HCH

S mg/kg ds 0.0012Hexachloorbenzeen

S mg/kg ds <0.0010Heptachloor

S mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S mg/kg ds <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S mg/kg ds <0.0010Hexachloorbutadieen

S mg/kg ds <0.0010Aldrin

S mg/kg ds 0.0065Dieldrin

S mg/kg ds <0.0010Endrin

S mg/kg ds <0.0010Isodrin

S mg/kg ds <0.0010Telodrin

S mg/kg ds <0.0010alfa-Endosulfan

Q mg/kg ds <0.0010beta-Endosulfan

S mg/kg ds <0.0020Endosulfansulfaat

S mg/kg ds <0.0010alfa-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010gamma-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010o,p'-DDT

S mg/kg ds 0.0015p,p'-DDT

S mg/kg ds <0.0010o,p'-DDE

S mg/kg ds 0.0012p,p'-DDE

S mg/kg ds <0.0010o,p'-DDD

S mg/kg ds <0.0010p,p'-DDD

S mg/kg ds 0.0028HCH (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0079Drins (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0014DDD (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0019DDE (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0022DDT (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0055DDX (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.023OCB (som) LB (factor 0,7)

1

2

3

4

5

1 (0-50) 2 (0-50)

11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

15 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50)

17 (50-100) 17 (100-150) 17 (150-200) 18 (50-100) 18 (100-150) 18 (150-200)

17 (0-50) 18 (0-50) 32 (0-50) 8731942

8731941

8731940

8731939

8731938

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Sep-2015

21-Sep-2015

21-Sep-2015

21-Sep-2015

21-Sep-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



bant

1 2 3 4 5

3/6

151031

Analysecertificaat

01-Oct-2015/19:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-Sep-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015106570/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds 0.024OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)

mg/kg ds 0.0049 0.0049 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)anthraceen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(k)fluorantheen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(a)pyreen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Benzo(ghi)peryleen

S mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S
1)1)1)1)

mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

1 (0-50) 2 (0-50)

11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50)

15 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 25 (0-50) 26 (0-50) 27 (0-50) 28 (0-50) 29 (0-50)

17 (50-100) 17 (100-150) 17 (150-200) 18 (50-100) 18 (100-150) 18 (150-200)

17 (0-50) 18 (0-50) 32 (0-50) 8731942

8731941

8731940

8731939

8731938

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Sep-2015

21-Sep-2015

21-Sep-2015

21-Sep-2015

21-Sep-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



bant

6 7 8

4/6

151031

Analysecertificaat

01-Oct-2015/19:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-Sep-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015106570/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 82.0% (m/m) 81.1 81.2Droge stof

S <0.7% (m/m) ds 2.8 3.2Organische stof

Q 99.1% (m/m) ds 95.9 95.6Gloeirest

S 2.9% (m/m) ds 18.6 16.2Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S <20mg/kg ds 31 33Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.23 0.25Cadmium (Cd)

S <3.0mg/kg ds 6.7 7.2Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds 12 13Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds 0.21 0.10Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5 <1.5Molybdeen (Mo)

S <4.0mg/kg ds 17 18Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds 19 20Lood (Pb)

S <20mg/kg ds 51 55Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0 <3.0Minerale olie (C10-C12)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C12-C16)

<5.0mg/kg ds <5.0 <5.0Minerale olie (C16-C21)

<11mg/kg ds <11 <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 7.2 6.3Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0 <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35 <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-HCH

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010delta-HCH

6

7

8

19 (50-100) 19 (100-150) 19 (150-200) 20 (50-100) 20 (150-200)

4 (0-50) 8 (0-50)

6 (0-50) 7 (0-50) 9 (0-50) 8731945

8731944

8731943

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Sep-2015

21-Sep-2015

21-Sep-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



bant

6 7 8

5/6

151031

Analysecertificaat

01-Oct-2015/19:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-Sep-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015106570/1Certificaatnummer/Versie

S mg/kg ds 0.0018 0.0014Hexachloorbenzeen

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloor

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Aldrin

S mg/kg ds 0.014 0.014Dieldrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Endrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Isodrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010Telodrin

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q mg/kg ds <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S mg/kg ds <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S mg/kg ds <0.0010 0.0012p,p'-DDT

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S mg/kg ds 0.0011 0.0014p,p'-DDE

S mg/kg ds <0.0010 <0.0010o,p'-DDD

S mg/kg ds 0.0011 0.0010p,p'-DDD

S
1)1)

mg/kg ds 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.015 0.016Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)

mg/kg ds 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0018 0.0017DDD (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0018 0.0021DDE (som) (factor 0,7)

S
1)

mg/kg ds 0.0014 0.0019DDT (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.0051 0.0058DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)

mg/kg ds 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.030 0.030OCB (som) LB (factor 0,7)

S mg/kg ds 0.030 0.031OCB (som) WB (factor 0,7)

6

7

8

19 (50-100) 19 (100-150) 19 (150-200) 20 (50-100) 20 (150-200)

4 (0-50) 8 (0-50)

6 (0-50) 7 (0-50) 9 (0-50) 8731945

8731944

8731943

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Sep-2015

21-Sep-2015

21-Sep-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



bant

6 7 8

6/6

151031

Analysecertificaat

01-Oct-2015/19:04

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C,D

25-Sep-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015106570/1Certificaatnummer/Versie

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds 0.071 0.72Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 0.25Anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.31 0.97Fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.20 0.45Benzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg ds 0.21 0.46Chryseen

S <0.050mg/kg ds 0.085 0.17Benzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg ds 0.15 0.29Benzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg ds 0.083 0.14Benzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg ds 0.10 0.17Indeno(123-cd)pyreen

S
1)

0.35mg/kg ds 1.3 3.7PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

8

19 (50-100) 19 (100-150) 19 (150-200) 20 (50-100) 20 (150-200)

4 (0-50) 8 (0-50)

6 (0-50) 7 (0-50) 9 (0-50) 8731945

8731944

8731943

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

21-Sep-2015

21-Sep-2015

21-Sep-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting YD



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015106570/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1 (0-50) 2 (0-50) 8731938 1  0  50 05325738531

 8731938 2  0  50 05325738491

11 (0-50) 12 (0-50) 13 (0-50) 14 (0-50) 8731939 11  0  50 05325804431

 8731939 12  0  50 05325804391

 8731939 13  0  50 05325804411

 8731939 14  0  50 05325804421

15 (0-50) 16 (0-50) 20 (0-50) 23 (0-50) 24 (0-50) 8731940 15  0  50 05325804371

 8731940 16  0  50 05325804381

 8731940 20  0  50 05325804691

 8731940 23  0  50 05325721841

 8731940 24  0  50 05325721921

 8731940 25  0  50 05325721911

 8731940 26  0  50 05325721901

 8731940 27  0  50 05325721891

 8731940 28  0  50 05325721881

 8731940 29  0  50 05325721871

 8731940 30  0  50 05325721861

 8731940 31  0  50 05325721851

17 (50-100) 17 (100-150) 17 (150-200) 18 (50-100) 8731941 17  50  100 05325804802

 8731941 18  50  100 05325804712

 8731941 17  100  150 05325804723

 8731941 18  100  150 05325804663

 8731941 17  150  200 05325804774

 8731941 18  150  200 05325804704

17 (0-50) 18 (0-50) 32 (0-50) 8731942 17  0  50 05325804401

 8731942 18  0  50 05325804761

 8731942 32  0  50 05325721931

19 (50-100) 19 (100-150) 19 (150-200) 20 (50-100) 8731943 19  50  100 05325804732

 8731943 20  50  100 05325804792

 8731943 19  100  150 05325804753

 8731943 19  150  200 05325804674

 8731943 20  150  200 05325804784

4 (0-50) 8 (0-50) 8731944 4  0  50 05325804821

 8731944 8  0  50 05325804491

6 (0-50) 7 (0-50) 9 (0-50) 8731945 6  0  50 05325804931

 8731945 7  0  50 05325802851

 8731945 9  0  50 05325804501
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P.O. Box 459
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015106570/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015106570/1
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.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Bijlage (D) opmerkingen aangaande de monstername en conserveringstermijn 2015106570/1

Pagina 1/1

Er zijn verschillen met de richtlijnen geconstateerd die de betrouwbaarheid van de resultaten van onderstaande 

monsters of analyses mogelijk hebben beinvloed.

Analyse Monster nr.

De conserveringstermijn is voor de betreffende analyse overschreden.

Minerale Olie (GC) (Voorbehandeling) 8731938

8731939

8731940

8731941

8731942

8731943

8731944

8731945
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P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Chromatogram TPH/ Mineral Oil

Sample ID.:  8731938  
Certificate no.: 2015106570
Sample description.:       1 (0-50) 2 (0-50)
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T.a.v. R. Jonker
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 05-Oct-2015

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 29-Sep-2015

bant

151031
2015107920/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na  

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van
monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 

analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



bant

1 2

1/2

151031

Analysecertificaat

05-Oct-2015/13:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Sep-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015107920/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 85µg/L 100Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S 2.5µg/L 2.8Molybdeen (Mo)

S 3.6µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 41µg/L 32Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3 (180-280)

6 (180-280) 8736265

8736264

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door

TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), 

het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

28-Sep-2015

28-Sep-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



bant

1 2

2/2

151031

Analysecertificaat

05-Oct-2015/13:01

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

29-Sep-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015107920/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

S <50µg/L <50Minerale olie totaal (C10-C40)

1

2

3 (180-280)

6 (180-280) 8736265

8736264

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

3 (180-280) 8736264 3  180  280 08003389343

 8736264 3  180  280 06800985231

 8736264 3  180  280 06800985262

 8736264 0680098523

6 (180-280) 8736265 6  180  280 06801736751

 8736265 6  180  280 06801736812

 8736265 6  180  280 08003970623

 8736265 0680173675
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juli 2011.
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Toetsing standaard bodem BoToVa 
Analyse  Eenheid RG AW  T  I

Metalen 
Barium (Ba)  mg/kg ds 20 190  555  920
Cadmium (Cd)  mg/kg ds 0,2 0,6  6,8  13
Kobalt (Co)  mg/kg ds 3 15  103  190
Koper (Cu)  mg/kg ds 5 40  115  190
Kwik (Hg)  mg/kg ds 0,05 0,15  18,1  36
Molybdeen (Mo)  mg/kg ds 1,5 1,5  95,8  190
Nikkel (Ni)  mg/kg ds 4 35  67,5  100
Lood (Pb)  mg/kg ds 10 50  290  530
Zink (Zn)  mg/kg ds 20 140  430  720
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10‐C40)  mg/kg ds 35 190  2600  5000
PCB 
PCB (som 7) (factor 0,7)  mg/kg ds 0,007 0,02  0,51  1
PAK 
PAK VROM (10) (factor 0,7)  mg/kg ds 0,35 1,5  20,8  40

 
Toetsingswaarden grondwater 
Analyse Eenheid RG S T I 
Metalen 
Barium (Ba) μg/L 50 50 340 630 
Cadmium (Cd) μg/L 0,8 0,4 3,2 6 
Kobalt (Co) μg/L 20 20 60 100 
Koper (Cu) μg/L 15 15 45 75 
Kwik (Hg) μg/L 0,05 0,05 0,17 0,3 
Molybdeen (Mo) μg/L 5 5 150 300 
Nikkel (Ni) μg/L 15 15 45 75 
Lood (Pb) μg/L 15 15 45 75 
Zink (Zn) μg/L 65 65 430 800 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen μg/L 0,2 0,2 15 30 
Tolueen μg/L 7 7 500 1000 
Ethylbenzeen μg/L 4 4 77 150 
o-Xyleen μg/L 
m,p-Xyleen μg/L 
Xylenen (som) factor 0,7 μg/L 0,3 0,2 35 70 
BTEX (som) μg/L 
Naftaleen μg/L 0,05 0,01 35 70 
Styreen μg/L 6 6 150 300 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan μg/L 0,2 0,01 500 1000 
Trichloormethaan μg/L 6 6 200 400 
Tetrachloormethaan μg/L 0,1 0,01 5 10 
Trichlooretheen μg/L 24 24 260 500 
Tetrachlooretheen μg/L 0,1 0,01 20 40 
1,1-Dichloorethaan μg/L 7 7 450 900 
1,2-Dichloorethaan μg/L 7 7 200 400 
1,1,1-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 65 130 
cis 1,2-Dichlooretheen μg/L 
trans 1,2-Dichlooretheen μg/L 
CKW (som) μg/L 
Tribroommethaan μg/L 630 
Vinylchloride μg/L 0,2 0,01 2,5 5 
1,1-Dichlooretheen μg/L 0,1 0,01 5 10 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 μg/L 0,1 0,01 10 20 
1,1-Dichloorpropaan μg/L 
1,2-Dichloorpropaan μg/L 
1,3-Dichloorpropaan μg/L 
Dichloorpropanen som factor 0.7 μg/L 0,75 0,8 40 80 
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10-C40) μg/L 100 50 330 600 
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datum 29-10-2015
dossiercode   20151029-37-11843

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: M. Nagelhout
Organisatie: Witpaard
Email: marjan.nagelhout@witpaard.nl
Adres: Postbus 337
8260 AH, Kampen
Telefoon: 038-4216800

Gegevens project
Naam van het project: Burchtweg 17 te Bant
Planomschrijving: Uitbreiding kweek- en researchbedrijf met onder andere kassen. De toename verharding wordt
gecompenseerd door middel van een aanleg van een waterbassin, die dusdanig groter wordt aangelegd zodat die ook
functioneert voor piekbelasting. Ook wordt een helofytenfilter aangelegd.
Adres: Burchtweg 17
8304 PP Bant
Kadastrale gegevens: -

Gegevens gemeente:
Gemeente Noordoostpolder
Contactpersoon: -
Telefoon: -
Email contactpersoon: -
_______________________________________________________________________________________________

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?ja

Wordt er water gedempt? nee

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

Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?
ja, met 6300 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 sprake van een opbarstrisico.

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

Bent u van plan flauwe oevers aan te leggen? nee

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



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? Bestemmingsplanherziening
________________________________________________________________________

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.

Ingetekend plangebied 

De WaterToets 2014



datum 29-10-2015
dossiercode   20151029-37-11843

Geachte heer/mevrouw M. Nagelhout,

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.

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van neerslag naar het
watersysteem. Waar het verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende
maatregelen te worden genomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden wordt voorkomen en de
bergingsruimte in het watersysteem blijft behouden.

Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 6300
m2 toe. Indien deze toename groter of gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk.

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 de netto toename aan
verharding* als open water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel
compensatie toename verharding en versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van het
streefpeil.

* 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.

Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) een inrichtingsplan nog niet is uitgewerkt, wordt voor een indicatieve berekening
van aan te leggen berging de toename van het verhard oppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan van een
verhard oppervlak van 90% van het uitgeefbaar terrein (60% daken en 30% wegen en terreinen). Voor een woonwijk is dit een
verhard oppervlak van 45% van het uitgeefbaar terrein (30% daken en 15% wegen en terreinen).

Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen bij voorkeur in het eigen projectgebied gevonden te
worden. Indien dit niet mogelijk is, dient dichtbij het projectgebied compensatie gezocht te worden. Dit moet binnen hetzelfde
peilgebied zijn of eventueel benedenstrooms. De compensatie wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van
het plan. De reeds aanwezige ruimte voor berging mag niet afnemen.

Bij plannen waarbij meer dan 250.000 m2 verharding wordt toegevoegd, kan niet worden volstaan met de bergingsnorm. Dan is
het nodig om de te realiseren compensatie door middel van een model te toetsen aan de normering wateroverlast Flevoland. U
kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan moet door middel van een specifieke
maatwerkberekening worden aangetoond dat er voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of geen sprake
is van afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kunt contact opnemen met het waterschap om de
aanpak te bespreken.

Bij een nieuwe ontwikkeling die gelegen is in een natuurgebied en waarbij meer dan 2500 m2 verharding wordt toegevoegd is
de bergingsnorm niet van toepassing. Hierbij is een maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer bij
maatgevende gebeurtenissen gelijk blijft aan de huidige afvoer. 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.

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.

Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een
watergang dient dan voorzien te zijn van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- aan één zijde van een watergang met een waterbreedte tot en met 12 meter;
- aan weerszijden van een watergang met een waterbreedte van 12 tot 24 meter.

Bij een talud van 1:4 of flauwer is geen onderhoudsstrook nodig. Voor watergangen breder dan 24 meter is varend onderhoud
een mogelijkheid. Bij bruggen is de minimaal benodigde doorvaarthoogte 1,5 meter en de minimum doorvaartbreedte 3,00
meter. Verder zijn er te waterlaat plaatsen nodig. Er kan in verband met de extra kosten alleen goed onderbouwd gekozen
worden voor varend onderhoud.

In alle gevallen wordt rekening gehouden met een benodigde doorrijhoogte onder bruggen van 4 meter ten behoeve van
onderhoudsmateriaal.

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.

Uitgangspunt
In het hele beheergebied streeft het waterschap na dat de aanwezige functies worden gefaciliteerd door goed en voldoende
water. Echter binnen een klimaatbestendig en robuust watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer niet. Met het oog
op toekomstige watertekorten is het wenselijk de hoeveelheid aanvoerwater zoveel mogelijk te beperken.

Randvoorwaarde(n)
 Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. Uitbreiding van wateraanvoer bij de huidige
functies is niet wenselijk.

De afweging van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en efficiency. Hierbij geldt als uitgangspunt
dat herverdeling van water binnen de polder de voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.

Ontwerprichtlijnen wateraanvoer
Een watersysteem dient zo ontworpen te zijn dat het niet afhankelijk is van de aanvoer van water.

In het ontwerp van een gestuwd watersysteem wordt rekening gehouden met uitzakken van het peil met 30-40 cm ten tijde van
droogte, om wateraanvoer overbodig te maken. Dergelijk beheer wordt overwogen en opgenomen in het peilbesluit.

In overeenstemming met deze door de provincie aangegeven volgorde, wordt wateraanvoer afgewogen:

● de noodzaak van het gebruik;
● besparingsmogelijkheden;
● optimale benutting van het lokale oppervlaktewatersysteem;



● alternatieve bronnen;
● de wijze waarop water duurzaam aangevoerd kan worden.

In verband met het toetsen op efficiency maakt een kosten-batenanalyse deel uit van de afweging.

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.

Uitgangspunt
 Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond watersysteem. Bij de
dimensionering van het watersysteem wordt rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit.

Randvoorwaarde(n) en ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig
beïnvloed door water met een lagere waterkwaliteitsdoelstelling (vaak troebel). Bij de inrichting van het watersysteem dient
water met een hogere kwaliteit te stromen naar water met een lagere kwaliteit. Er moet gezorgd worden voor voldoende
watercirculatie.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.

In het landelijk gebied worden oevers bij voorkeur duurzaam en indien passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht. Hierbij
wordt rekening gehouden met het Programma natuurvriendelijke en duurzame oevers 2012-2021. De basisinrichting van
duurzame oevers, het acculadeprofiel, bestaat uit een plasberm van 2 meter breed en circa 40 cm diep, en een oever met een
helling van 1:2. Natuurvriendelijke oevers hebben een talud van 1:5 of flauwer; afhankelijk van de beschikbare ruimte en functie
kan lokaal een steiler talud worden toegepast. Het weghalen van natuurvriendelijke en/of duurzame oevers wordt binnen
hetzelfde KRW-waterlichaam gecompenseerd.

Oevers met vegetatie worden vanaf de oever met een kraan onderhouden. Dit is het minst verstorend voor de waterkwaliteit.

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.

Bij realisatie van nieuw stedelijk water wordt de functie en het gewenste kwaliteitsniveau aan het watersysteem toegekend.
Deze zijn bepalend voor de inrichting. Als inrichtingsvarianten voor stedelijk water worden stadswater, water voor beleving en
water voor natuur onderscheiden. Kademuren worden over beperkte lengte toegepast.

Ophoping van drijfvuil wordt voorkomen. Watergangen smaller dan 20 meter bevatten geen doodlopende einden. Bekijk of een
vuilrooster noodzakelijk is bij kunstwerken. Pas alleen roosters met verticale spijlen toe, zodat schoonmaken met een hark
mogelijk is.

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.

UitgangspuntenIn het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden,
zuiveren'.Verontreinigingen worden voorkomen of aangepakt bij de bron.

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.

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.

Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels
naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt
gezuiverd.

Randvoorwaarde(n)

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

In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Ook ter



compensatie van het afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.

Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale zuivering) richting open water. Het
afstromend hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en waar mogelijk, bovengronds aangeboden.Vuil hemelwater is afstromend
hemelwater dat niet onder schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op vervuiling groot is
worden afgevoerd via een (in)filtratievoorziening, (in)filtratieberm en/of slibafscheider. Een bodempassage wordt
gedimensioneerd volgens de Leidraad Riolering. De afvoer van minder schone verharde oppervlakken via het rioolstelsel vindt
plaats op basis van expert-judgement.

In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u
mee over de verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het
waterschap. Er wordt de volgende voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Afvoer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding

___________________________________________________________________________________

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.

De WaterToets 2014
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Samenvatting quickscan natuurtoets Burchtweg 17 te Bant 01 

Aanleiding en doelstelling 

In opdracht van Witpaard heeft Ecogroen een samenvatting van de quickscan natuurtoets opgesteld die is uitgevoerd 

op het terrein van Agrico Research in Bant. Deze beoordeling is nodig voor de ruimtelijke onderbouwing van de voor-

genomen uitbreiding van het perceel. De huidige functie is die van akker. Men is voornemens om het terrein met kas-

sen, bebouwing en verharding uit te breiden. De huidige kas wordt afgebroken en het waterbassin verwijderd. In het 

uitbreidingsgebied worden een nieuwe kas en waterbassin gerealiseerd. De ligging van het plangebied en een aandui-

ding van de kas en het waterbassin zijn weergegeven in bijlage 1. 

 

 

Onderwerp Opdrachtgever  

Burchtweg 17 te Bant Witpaard 
Project Status Datum 

Uitbreiding terrein Agrico Research definitief 27 januari 2016 

Auteur Veldonderzoek Projectcode 

Ing. Mark Hoksberg Ing. Martijn Bunskoek 16-005 

 
 

Plangebied gezien vanaf het kavelpad met op de achtergrond de af te breken kas. 
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Het onderzoek is voor een belangrijk deel gebaseerd op een veldbezoek op 14 januari 2016. Tijdens het veldonderzoek 

is het plangebied en directe omgeving grondig geïnspecteerd op aanwezige beschermde en bedreigde flora en fauna. 

De consequenties van de voorgenomen plannen op de aanwezige natuurwaarden zijn getoetst aan de Flora- en fau-

nawet. Verder is er gekeken naar de relatie van het plangebied met vigerende gebiedsgerichte natuurbescherming. 

Voor een samenvatting van de relevante wetteksten verwijzen we naar bijlage 2. 

 

Beschermde gebieden 

Er vinden geen werkzaamheden plaats in of met negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, beschermde Natuur-

monumenten, Nationaal Natuurnetwerk (NNN; voorheen EHS) of natuur buiten het NNN. Het nemen van vervolgstap-

pen is dan ook niet nodig vanuit het oogpunt van gebiedsbescherming en provinciaal NNN-beleid. 

Beschermde soorten 

• In het plangebied zijn geen beschermde en bedreigde plantensoorten aangetroffen en deze worden op basis van het 

veldonderzoek en terreinkenmerken ook niet verwacht; 

• Er worden geen opstallen afgebroken of bomen gekapt met daarin potentieel geschikte vaste verblijfplaatsen van 

vleermuizen. Ook worden geen belangrijke vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen verwacht; 

• Zwaar beschermde grondgebonden zoogdieren als Eekhoorn, Steenmarter (beiden Ff-wet tabel 2), Otter en Boom-

marter (beiden Ff-wet tabel 3) zijn niet aangetroffen en worden op basis van bekende verspreidingsgegevens en het 

ontbreken van geschikte verblijfplaatsen en habitat ook niet verwacht. Wel zijn verspreid in het plangebied vaste 

verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, laag beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zoals Bos-

muis, Egel, Huisspitsmuis, Mol, Rosse woelmuis en Veldmuis te verwachten; 

• Broedvogels met jaarrond beschermde nestlocaties zoals Ransuil, Huismus en Buizerd zijn niet aangetroffen en/of te 

verwachten binnen de invloedsfeer van de activiteiten. In de erfbeplanting nabij het uitbreidingsgebied zijn algeme-

ne broedvogels van erven te verwachten zoals Winterkoning en Heggenmus. In het uitbreidingsgebied en op de om-

ringende akkers broeden naar verwachting akkervogels als Gele kwikstaart, Kievit en Scholekster; 

• Op het terrein van Agrico zijn door werknemers waarnemingen gedaan van de strikt beschermde Rugstreeppad (Ff-

wet tabel 3 en Habitatrichtlijn bijlage IV). In de NDFF is uit mei 2014 een waarneming op het Agrico-terrein van be-

kend van roepende Rugstreeppadden. Bovendien heeft EcoGroen in 2013 vele waarnemingen gedaan van roepende 

Rugstreeppadden in het nabijgelegen Wellerwaard- en Burchttochtgebied (circa 700 meter afstand). In de Noord-

oostpolder vormen sloten, vijvers, poelen en bassins vaak het voortplantingsbiotoop
1
. De (te behouden) sloot langs 

de oostzijde van het kavelpad is suboptimaal geschikt als voortplantingshabitat voor Rugstreeppad. Het waterbassin 

zal verwijderd worden en is geschikt als voortplantingswater. Bovendien is te verwachten dat Rugstreeppad op het 

terrein van Agrico overwintert, zoals in de kas, onder beoplanting en in loodsen; 

• In de sloot langs het kavelpad en in het waterbassin op het Agrico-terrein is ook voortplanting van laag beschermde, 

algemene amfibieën zoals Gewone pad en Bruine kikker te verwachten. Overwintering van genoemde soorten wordt 

binnen het plangebied verwacht in de strooisellaag onder begroeiingen, onder opgeslagen materialen en in de kas; 

• Vaste verblijfplaatsen of voortplantingslocaties van beschermde vissen, reptielen, libellen, dagvlinders en andere 

ongewervelden zijn niet aangetroffen en worden op basis van biotoopkenmerken en bekende verspreidingsgege-

vens ook niet in het plangebied verwacht. 

 

 

 

 
1  Spitzen, A. M. , R. Zollinger & A. C. van Rijsewijk (2007) Ecologisch onderzoek aan de rugstreeppad in de NOP. Stichting RAVON, Nijmegen.  
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Effectbeoordeling en mitigerende maatregelen 

• Een vervolgtraject in het kader van de Natuurbeschermingswet en ten aanzien van NNN-beleid is niet aan de orde; 

• Bij de beoogde plannen verdwijnen mogelijk exemplaren en verblijfplaatsen van enkele algemene en laag be-

schermde kleine zoogdieren en amfibieën. Voor deze tabel 1‐soorten geldt in geval van ruimtelijke ontwikkelingen 

automatisch vrijstelling van de ontheffingsplicht; 

• Werkzaamheden die broedbiotopen van aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te worden 

voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door buiten de broedtijd te werken of de uitvoering in elk geval 

te starten in de periode voor begin maart en na eind juli. Bij werkzaamheden in de broedtijd in de invloedsfeer van 

de plannen kan een broedvogelcheck door een deskundige uitkomst bieden. Voor het broedseizoen wordt geen 

standaardperiode gehanteerd (Houtduif kan bijvoorbeeld nog tot half november broedend aanwezig zijn), maar is 

het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum; 

• Door de werkzaamheden gaat voortplantingswater en overwinteringsbiotoop van Rugstreeppad verloren en boven-

dien kunnen als gevolg van sloopwerkzaamheden in de overwinteringsperiode ook exemplaren omkomen. Dergelijke 

effecten zijn een overtreding van de verbodsbepalingen uit de Flora- en Faunawet. Voor de uitvoering van de werk-

zaamheden is het dan ook noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen. 

  

 

© Ecogroen bv  (2015) 

Alles uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt mits onder bronvermelding. 

 

Ecogroen is lid van het Netwerk Groene Bureaus (www.netwerkgroenebureaus.nl), de brancheorganisatie voor groene adviesbureaus en 

conformeert zich tevens aan de door het netwerk opgestelde gedragscode. Ecogroen heeft tevens van het voormalige Ministerie van EL&I een 

volledige ontheffing in gevolge artikel 75A van de Flora- en faunawet, voor de inventarisatie van beschermde planten en dieren in Nederland en 

het bezit en gebruik van diverse vangmiddelen (registratienummer FF/75A/2011/007). In overleg bestaat de mogelijkheid om voorliggende 

samenvatting uit te breiden tot een uitgeschreven rapportage. Neem daarvoor contact op met de auteur. 
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Bijlage 1: Luchtfoto plangebied 

 

Luchtfoto terrein Agrico Research. De af te breken kas is aangeduid met de letter A ,het uitbreidingsgebied met de letter 

B. Het waterbassin is aangeduide met de letter c. Bron luchtfoto: Google Earth Pro. 

 

 
 

 



 

 

 

Samenvatting quickscan natuurtoets Burchtweg 17 te Bant 05 

Bijlage 2: Samenvatting natuurwetgeving 

Flora- en faunawet 
 

Inleiding 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Onder de Flora- en faunawet zijn ongeveer 500 soorten in Ne-

derland aangewezen als beschermde dier- of plantensoort. De doelstelling van de wet is de bescherming en het be-

houd van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten. Het uitgangspunt van de 

wet is `nee, tenzij`. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden 

zijn.  

 

De Flora- en faunawet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen, plannen 

en projecten. Zo is het verboden beschermde inheemse planten te plukken of te beschadigen en geldt voor be-

schermde dieren een verbod op het doden, verwonden en opzettelijk verontrusten. Ook is het verboden nesten, holen 

of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren te beschadigen of te 

verstoren of eieren te rapen of te vernielen. De verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats zijn opge-

nomen in artikel 8. De verbodsbepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn vermeld in artikel 9 

tot en met 12. 

 

Van het verbod op schadelijke handelingen (`nee`) kan onder voorwaarden (`tenzij`) worden afgeweken, met een ont-

heffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken (EZ), of, in geval 

van beheer en schadebestrijding, van Gedeputeerde Staten van de provincies. 

 

Beschermde dier- en plantensoorten 

Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het zijn soorten 

die van nature in Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun 

voortbestaan te worden bedreigd. Ook zijn soorten aangewezen die niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan wor-

den bedreigd, maar wel bescherming genieten ter voorkoming van overmatige benutting.  

 

De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet: 

1. Alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde dieren en 

met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis; 

2. Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten vogels 

met uitzondering van gedomesticeerde vogels;  

3. Alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen; 

4. Alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de Visserijwet 

1963 van toepassing is; 

5. Een aantal ongewervelden (o.a. insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn of het gevaar 

lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd.  

 

Er zijn drie beschermingsregimes van kracht, mede afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort en de status in Euro-

pese richtlijnen. Van licht naar zwaar beschermd zijn de soorten opgenomen op Tabel 1, 2 of 3. Voor vogels gelden 

specifieke eisen, met name tijdens het broedseizoen. Bij ruimtelijke ingrepen geldt automatisch vrijstelling voor soor-

ten van Tabel 1 waardoor de meeste aandacht gevraagd is voor soorten van Tabel 2/3 en voor vogels. 
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Wijze van toetsing en beoordeling 

Gaat u een ruimtelijke ingreep uitvoeren, zijn beschermde soorten aanwezig en is er sprake van overtreding van een 

verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet, dan dient u een ontheffingsaanvraag in te dienen bij de RVO. Hierbij wor-

den de volgende vragen gesteld:  

• In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats aangetast? 

• Is er een bij wet genoemd belang? (behalve bij Tabel 2-soorten) 

• Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij Tabel 2-soorten) 

• Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 

RVO beoordeelt of het bij wet genoemd belang zwaarder weegt dan het overtreden van de verbodsbepaling(en). Voor 

Tabel 2-soorten gelden minder zware eisen en kan een door het ministerie goedgekeurde gedragscode ook uitkomst 

bieden. De gedragscode moet wel van toepassing zijn op uw activiteit en u moet kunnen aantonen dat u precies zo 

werkt als in de gedragscode staat. Voor Bijlage 1-soorten uit Tabel 3 krijgt u alleen ontheffing wanneer sprake is van 

een bij wet genoemd belang. Bij een ruimtelijke ingreep betreft het meestal één van de onderstaande vier belangen: 

• Bescherming van flora en fauna (b) 

• Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 

• Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en voor 

het milieu wezenlijke gunstige effecten (e) 

• Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j) 

 

Voor vogels en soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt dat u in bepaalde gevallen alleen ontheffing kunt 

krijgen op grond van een bij wet genoemd belang uit respectievelijk de Vogelrichtlijn  en de Habitatrichtlijn.  

 

Rode lijsten 

Los van de Flora- en faunawet heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter uitvoering 

van de bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een aantal Rode Lijsten voor bedreigde en kwetsbare 

soorten dieren en planten gepubliceerd . Voor soorten van de Rode Lijsten heeft de overheid zich verplicht onderzoek 

en werkzaamheden te bevorderen die nodig zijn voor bescherming en beheer. Het voorkomen van een soort op de 

Rode Lijst heeft geen wettelijke beschermingsstatus tot gevolg. Opname op de Rode Lijst zegt alleen iets over de zeld-

zaamheid en populatieontwikkelingen van de betreffende soorten.  

  

Natuurbeschermingswet 1998 
Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. De Natuurbeschermingswet 

heeft betrekking op Natura 2000 gebieden in Nederland en verankert een deel van de Europese Vogelrichtlijn en Habi-

tatrichtlijn in de nationale wetgeving. Natura 2000 bestaat uit een netwerk van Europese natuurgebieden. Het vormt 

de basis van het Europese natuurbeleid. Natura 2000 is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van soorten en 

ecosystemen die voor Europa belangrijk zijn. 

 

Nederland regelt aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging rond projecten die gevolgen kun-

nen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de Minister 

van EZ. Daarnaast stelt Nederland voor al haar Natura 2000-gebieden beheerplannen op waarin de te be-schermen 

waarden, de zogeheten instandhoudingdoelen, nader worden uitgewerkt in ruimte, tijd en omvang.  
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In voorgaand wettelijk kader zijn alleen de meest relevante onderdelen van de wetgeving vereenvoudigd weergege-

ven. Aan deze tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Voor meer achtergronden en de oorspronkelijke 

wetsteksten. 
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Bijlage 6  Reactie provincie Flevoland 
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Reactie Provincie Flevoland 

 
Van: Tanya van Huissteden [mailto:Tanya.vanHuissteden@flevoland.nl]  

Verzonden: woensdag 25 mei 2016 10:26 

Aan: Belt, René van den 

CC: Jager, Peter de; Jong, Klaas Haije de 

Onderwerp: Reactie voorontwerpbestemmingsplan "Landelijk Gebied, Burchtweg 17 te Bant"  
  
Beste heer Van den Belt, beste René, 
  
In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro heeft u ons het voorontwerpbestemmingsplan 

"Landelijk Gebied, Burchtweg 17 te Bant" toegezonden. 
Hierbij doen wij u onze reactie toekomen. 
  
Natuur en ecologie 
Voor het onderdeel ecologie hebben wij geen beoordeling kunnen doen, omdat de quickscan ecologie 

nog uitgevoerd wordt. In de ontwerpfase komen wij daar wellicht op terug. 
  
Externe veiligheid 
Nabij de grens bevinden zich wel één of meerdere propaantanks. Hiervan is aangegeven dat ze niet 

onder het BEVI vallen. Er is niet aangegeven wat de inhoud van de tank is. Propaantanks groter dan 

13 m3 vallen wel onder het BEVI. Wilt u dit vermelden (de inhoud)? 
  
Water 
Compensatie verharding 
In de toelichting is opgenomen: 
Bij de voorgenomen ontwikkeling wordt kasuitbreiding gerealiseerd. De toename verharding wordt 

gecompenseerd door middel van aanleg van een waterbassin, die dusdanig groter wordt aangelegd 

zodat die ook functioneert voor piekbelasting. Ook wordt een helofytenfilter aangelegd. Wij willen het 

volgende onder uw aandacht brengen: 
  

 In het gebiedsproces (Giet)Water kassengebied Luttelgeest, nabij het voorliggende plangebied gelegen 

waaruit algemeen nieuwe beleid voortvloeit, wordt onderzocht in welke mate waterbassins bijdragen 

aan de compensatie van de verharding.  
De conclusie is dat bassins bijdragen aan de waterberging maar dat in het algemeen altijd nog 

aanvullende compensatie voor toename verharding nodig is. De mate waarin is afhankelijk van de 

m3’s gietwaterbassin ten opzichte van het verhard oppervlak, het waterverbruik en de mate van 

verdamping (die weer afhankelijk is van het wateroppervlak). Het waterschap is zich nu aan het 

beraden in welke mate de waterberging van bassins meetelt voor compensatie verhard oppervlak op 

weg naar nieuw beleid; in het huidige beleid telt een bassin nog niet mee.  
 Er zal dus gekeken moeten worden of het bassin in combinatie met het helofytenfilter (ook ruimte voor 

waterberging) voldoende groot is.  
 Voordat het project verder gaat qua procedure, lijkt het ons noodzakelijk dat dit vraagstuk verder 

afgestemd is / wordt met het waterschap, omdat aanvullende compensatie voor toename verharding 

ook ruimte kost en ruimte een beperkt goed is voor deze ontwikkeling.  
 Algemene opmerking: het is wenselijk om omvang bassin (m3 en m3/ha) en helofytenfilter op te 

nemen in de toelichting.  
 Het is ook onduidelijk welk water in de helofytenfilter komt en hoe deze eruit komt te zien en hoe en 

waarop deze afwatert. Dit kan namelijk op vele manieren en bepaalt aan welke zaken de 

helofytenfilter bijdraagt.  
  

mailto:Tanya.vanHuissteden@flevoland.nl
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Grondwater 
Een belangrijk gegeven is dat het gebied niet in of nabij een grondwaterbeschermingsgebied ligt en 

ook niet in een boringsvrije zone ten behoeve van grondwater reserve voor de drinkwatervoorziening. 

Dit ook graag vermelden in de toelichting.  
  
Schoon water 

 Er staan nu alleen maar algemene aandachtspunten voor een ruimtelijke ontwikkeling.  
 Van belang is de omgang met het bedrijfsafvalwater vanuit de kassen - waarvoor in de glastuinbouw in 

het algemeen op korte termijn een behoorlijke opgave ligt in een verdergaande zuiveringsstap - 

andere nieuwe bebouwing, spoelplaatsen etc. te bespreken specifiek voor dit project.  
 Afhankelijk van de inrichting en aansluiting op het regionaal watersysteem kan het helofytenfilter ook 

een bijdrage leveren aan de waterkwaliteit (chemisch maar ook ecologisch). Nu niet duidelijk. 
  
Ten aanzien van de overige provinciale onderwerpen, hebben wij geen opmerkingen. 
  
  
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 
  
  

mailto:tanya.vanhuissteden@flevoland.nl
http://www.flevoland.nl/
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Bijlage 7  Reactie Waterschap Zuiderzeeland 
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Reactie Waterschap Zuiderzeeland 
 

Van: Heijden, Christian van der [mailto:c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl]  

Verzonden: maandag 30 mei 2016 15:40 

Aan: Belt, René van den 

CC: Molen, Dick van der; Berg, Martijn van den 

Onderwerp: RE: voorontwerpbestemmingsplan "Landelijk Gebied, Burchtweg 17 te Bant"  
  
Geachte heer Van den Belt, Beste René, 
  
Met excuus voor de late reactie doe ik u hierbij het advies in het kader van het vooroverleg inzake 

het voorontwerpbestemmingsplan “Landelijk Gebied, Burchtweg 17 te Bant” toekomen. 
  
De relevante aspecten ten aanzien van de waterhuishouding zijn over het algemeen goed in het plan 

verwerkt. Ten aanzien van de verdere uitwerking van het plan hebben wij nog de volgende 

opmerkingen/punten: 
  
Watervergunning 
Wij willen de initiatiefnemer van het plan erop wijzen dat ten behoeve van de voor het plan te nemen 

compenserende maatregelen in het kader van de beleidsregel ‘Compensatie toename verharding en 

versnelde afvoer’ een watervergunning dient te worden aangevraagd. Voor informatie omtrent het 

aanvragen van een watervergunning willen wij de initiatiefnemer verwijzen naar de website van 

Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl of het omgevingsloket: www.olo.nl. 
  

Vooroverleg 
Ten aanzien van de verdere uitwerking (met name de voorgestelde compensatie door middel 

van de realisatie van een bassin) en vooruitlopend op het indienen van een aanvraag om een 

watervergunning treden wij graag in   (voor)overleg met/namens de initiatiefnemer. Voor het maken 

van een afspraak kan contact opgenomen worden met ondergetekende.      
  
Melding 
Daarnaast willen wij de initiatiefnemer erop wijzen het plan c.q. de uitbreiding te melden via de 

Activiteitenbesluit Internet Module (AIM): www.aimonline.nl. De AIM verschaft nadere informatie 

omtrent milieuregels en maatregelen. 
Aan de hand van de door de initiatiefnemer via de AIM aangeleverde gegevens kan het waterschap 

de initiatiefnemer verder adviseren.    
  
Met vriendelijke groet, 
  
Christian van der Heijden 
Beleidsmedewerker Waterprocedures 

 
Waterschap Zuiderzeeland  

adres  Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad 
          Postbus 229, 8200 AE Lelystad 

mailto:c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl
http://www.zuiderzeeland.nl/
http://www.olo.nl/
http://www.aimonline.nl/
http://www.zuiderzeeland.nl/
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e-mail c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl  

tel      06-46 91 98 81 
web    www.zuiderzeeland.nl  
  
  
 

mailto:c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl
http://www.zuiderzeeland.nl/
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Regels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het bestemmingsplan Landelijk gebied, Burchtweg 17 te Bant met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00567-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  bedrijfsgebouw 

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.8  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; 

1.9  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; 

1.10  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.11  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.12  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; 

1.13  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;  
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1.14  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; 

1.15  bouwvlak 

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

1.16  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; 

1.17  dak 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk; 

1.18  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;  

1.19  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; 

1.20  gebouw 

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

1.21  hoofdgebouw 

het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming en 
uiterlijke verschijningsvorm het belangrijkste is;  

1.22  mantelzorg 

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep 
wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of 
participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale 
relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de 
behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de 
gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond; 

1.23  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;  

1.24  prostitutie 

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
persoon tegen vergoeding; 

1.25  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; 
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1.26  verbeelding/plankaart 

a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;  

b. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart);          

1.27  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; 

1.28  woning 

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en 
bestemd voor de huisvesting van één huishouden. 
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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  Bedrijf 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - agrarisch 
aanverwant' voor een agrarisch onderzoeksbedrijf; 

b. daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen groenvoorzieningen, 
parkeerplaatsen en tuinen;  

c. instandhouding van de bestaande afschermende erfbeplanting, met daarbij 
behorende sloot, aan de zijgrenzen en de achtergrens van het bestemmingsvlak;  

d. kleinschalige agrarische activiteiten zoals het kweken van fruit, groente, 
(sier)heesters en het houden van dieren;  

met dien verstande dat: 

e. detailhandel niet is toegestaan, met uitzondering van productiegebonden 
detailhandel en/of in AGF (aardappelen, groente en fruit);  

f. Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan. 

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. ter plaatse van de aanduiding 'kas' zijn uitsluitend kassen toegestaan; 

d. de afstand van een gebouw tot de achter- en zijgrenzen van het bestemmingsvlak 
mag niet minder dan 3,5 m bedragen;  

e. de goothoogte mag niet meer dan 8,5 m bedragen;  

f. de bouwhoogte mag niet meer dan 11 m bedragen. 

3.2.2  Bedrijfswoningen 

Voor een bedrijfswoning gelden bovendien de volgende regels: 

a. een bedrijfswoning mag uitsluitend worden gebouwd binnen een strook van 40 m 
vanaf de aan de wegzijde gelegen grens van het bestemmingsvlak;  

b. de afstand van de bedrijfswoning tot de weg mag niet minder dan de bestaande 
afstand bedragen; 

c. per bestemmingsvlak mag het aantal bedrijfswoningen niet meer dan één 
bedragen; 

d. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 1200 m³ bedragen;  

e. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 
60° bedragen; 
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f. de goothoogte van een niet-inpandige bedrijfswoning mag niet minder dan 4,5 en 
niet meer dan 6 m bedragen; 

g. de bouwhoogte van een niet-inpandige bedrijfswoning mag niet meer dan 10 m 
bedragen. 

3.2.3  Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning 

Voor een bijbehorend bouwwerk bij een bedrijfswoning gelden bovendien de volgende 
regels:  

a. de gezamenlijke oppervlakte van bij eenzelfde bedrijfswoning behorende 
vergunningplichtige bijbehorende bouwwerken mag per bedrijfswoning niet meer 
dan 120 m² bedragen;  

b. een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend worden gebouwd 3 m achter het 
verlengde van de voorgevelrooilijn van de betreffende bedrijfswoning; 

c. de goothoogte mag niet meer dan 3,5 m bedragen;  

d. de bouwhoogte mag niet meer dan 6 m bedragen. 

3.2.4  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,5 m 
bedragen; 

b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;  

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, mag niet meer dan 
4 m bedragen. 

3.3  Specifieke gebruiksregels 

3.3.1  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 

a. bewoning van bedrijfsruimten;  

b. het gebruik van gronden als staanplaats voor onderkomens en als opslag-, stort- of 
bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en 
producten, tenzij dit noodzakelijk is in verband met het normale beheer en 
onderhoud van de gronden en gebouwen. 

3.3.2  Toegestaan gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend: 

a. het aanleggen van een waterbassin; 

b. het aanleggen van een natuurlijke waterzuivering/helofytenfilter; 

c. het uitvoeren van pottenproeven; 

d. het aanleggen van een spoelplaats; 

e. het oprichten van een verticale warmteopslagtank; 

f. her oprichten van sleufsilo's voor opslag potgrond. 
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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  Gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruiken van een 
bijbehorend bouwwerk bij een woning voor mantelzorg. 

6.2  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken 
of het laten gebruiken van: 

1. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting; 

2. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte; 

3. omzetting of verkamering van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige 
woonruimte;  

4. gronden als staanplaats voor onderkomens; 

5. 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; 

g. de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- 
of stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- 
of stallingsruimte wordt voorzien.    
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Artikel 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.      
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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 omgevingsvergunning voor 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 Landelijk gebied, Burchtweg 17 te Bant. 

 

 

 

 

september 2016.  
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Vaststellingsbesluit 
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