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1

I n l e i d i n g

1.1

Aanleiding
De eigenaren van het akkerbouwbedrijf aan de Polenweg 21 te Bant zijn van
plan om ten oosten van de bestaande bebouwing op hun erf een machineberging te realiseren. Dit voornemen kan niet op basis van het geldend
bestemmingsplan Landelijk gebied 2004 worden gerealiseerd: noch de rechtens-regeling, noch een afwijkingsregeling voorziet in dit voornemen.
Dit bestemmingsplan is bedoeld om de uitbreiding ten oosten van de bestaande
bebouwing mogelijk te maken. In deze toelichting leest u op welke wijze het
bestemmingsplan is vormgegeven en hoe dit nieuwe plan past binnen geldende
beleidskaders en wettelijke beperkingen.
1.2

Bestaande situatie
Op onderstaande luchtfoto is de bestaande situatie van het akkerbouwbedrijf
aan de Polenweg 21 en de beide buren ten noorden van deze weg weergegeven. De rode lijn geeft de grenzen van het huidige bouwvlak weer, zoals dat op
het bestemmingsplan Landelijk gebied 2004 is opgenomen.

B e s t a a n d e s i t u a t i e P o le n w e g 2 1 t e B a n t
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Uit deze luchtfoto blijkt dat het oorspronkelijk erf eerder al is “opgedikt” door
aan de oostzijde van de kavelsloot een smalle uitbreiding van het erf te realiseren.
1.3

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie wordt het bouwvlak in oostelijke richting vergroot, zodat
het gedeelte van het nieuwe bouwvlak ten oosten als ten westen van de k avelsloot even groot worden. In het aldus verruimde bouwvlak kan de gewenste
nieuwe machineberging worden gerealiseerd. Mocht daartoe op termijn behoefte bestaan, dan kan de resterende ruimte voor andere bebouwing ten
behoeve van het akkerbouwbedrijf worden gebruikt.

N i e u w e s i t u a t i e P o le n w e g 2 1 t e B a n t

De nieuwe situatie is ook weergegeven op het schetsplan dat als bijlage 1 bij
deze toelichting is opgenomen.
1.4

Leeswijzer
In het navolgende is in hoofdstuk 2 uiteengezet in hoeverre de nieuwe situatie
past binnen geldende beleidskaders en wettelijke bepalingen. Daaruit blijkt
dat het plan in die zin uitvoerbaar is. In hoofdstuk 3 is aandacht besteed aan
de juridische planopzet en in hoofdstuk 4 zal te zijner tijd aandacht worden
besteed aan de reacties op het plan, waaruit de maatschappelijke uitvoerbaarheid kan blijken.

6
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To e t s i n g

2.1

Beleidskader
2 . 1 . 1

Rijksbeleid

Het rijk heeft geen specifiek beleid voor het plangebied geformuleerd dat
van invloed is op de inhoud van dit bestemmingsplan
2 . 1 . 2

Beleid

Provincie

Flevoland

Het ruimtelijk beleid van provincie Flevoland is geformuleerd in het Omgevingsplan Flevoland 2006. Daarin is opgenomen het ‘Beleidskader landelijk
gebied’. Dit beleidskader is in juridische zin uitgewerkt in de beleidsregel
‘Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied’
Hierin heeft provincie Flevoland beleidsregels opgenomen voor de vergroting
van agrarische bouwpercelen (of bouwvlakken zoals we ze in dit bestemming splan noemen). Deze regels luiden als volgt:
“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

c.

agrarisch aanverwante activiteit. Daarbij wordt ook het toekomstperspectief van het desbetreffende bedrijf of activiteit in beschouwing genomen;
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;
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.”
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Uit de vorenstaande beleidsregels kan het volgende met betrekking tot het
planvoornemen worden afgeleid:
Het bestaande bouwvlak kan verder voor de bedrijfsactiv iteiten benut,
maar dat zou dan wel ten koste gaan van de tuin bij de bedrijfswoning.

-

Deze wordt daarmee zo klein dat het kiezen voor deze oplossing zou leiden tot vermindering van de ruimtelijke kwaliteit van het erf. Uitbreiding buiten het bouwvlak is dan ook wenselijk.
Het toekomstperspectief van het akkerbouwbedrijf is goed. Het bedrijf

-

wordt gerund door twee broers van middelbare leeftijd. Het bedrijf
heeft in het recente verleden geïnvesteerd in goede opslag- en sorteerruimten voor de eigen akkerbouwproducten en wil nu – ter bescherming
tegen weersinvloeden – ten behoeve van het kostbare materieel een
goede berging bouwen.
Het bouwvlak wordt iets groter dan 2 ha en valt daarmee ruim binnen

-

de maximale oppervlaktemaat uit de provinciale regels.
In de opvatting van de provincie moet het “omklappen” van het bouwperceel over de kavelsloot worden beschouwd als het realiseren van een
nieuw erf. Het provinciaal beleid is erop gericht om het creëren van
nieuwe erven zoveel mogelijk te beperken. In dit concrete geval is door
de provincie Flevoland toegezegd in te kunnen stemmen met het vergroten van dit bouwperceel over de kavelsloot, omdat het bouwvlak eerder
al over de sloot is uitgebreid.

Conclusie: het planvoornemen past binnen de kaders van de provincie.
2 . 1 . 3

Beleid

Waterschap

Zuiderzeeland

Het beleid van het waterschap is gericht op het in stand houden van de capaciteit voor het kunnen opvangen, bergen en afvoeren van hemelwater, het
handhaven van het oppervlaktewaterpeil op de afgesproken peilhoogten en het
in stand houden van en goede waterkwaliteit van het oppervlaktewater ten
behoeve van de functie waarvoor het water bedoeld is. Wanneer een nieuw
bestemmingsplan wordt opgesteld, dient op grond van de Wet ruimtelijke
ordening ervoor te worden gezorgd dat het ruimtelijk beleid in overeenstemming is met het waterbeleid. Daarvoor is de watertoets in het leven geroepen,
een procesinstrument dat deze afstemming borgt. In het kader van dit
bestemmingsplan is de watertoets succesvol doorlopen. Zie hiertoe paragraaf
2.2.7.
Conclusie: Het bestemmingsplan kan binnen de beleidskaders van Waterschap
Zuiderzeeland worden gerealiseerd.

8
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2 . 1 . 4

Gemeentelijk beleid

B es temmi n g s p l a n La n d el i j k g eb i ed 2 0 0 4
-

-

-

Voor het plangebied van dit bestemmingsplan geldt het bestemming splan Landelijk gebied 2004. Daarin is het plangebied in artikel 5 bestemd voor agrarische doeleinden.
Ieder agrarisch bedrijf heeft een bouwvlak gekregen waarbinnen de
bedrijfsgebouwen moeten worden gebouwd. Dat geldt ook voor het erf
aan de Polenweg 21. Uit de plankaart blijkt dat het geldende bouwvlak
te klein is om de gewenste uitbreiding van de bedrijfsgebouwen te kunnen realiseren.
Het geldende bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om buiten het
bouwvlak te bouwen (ex artikel 5, lid 11), maar stelt onder meer als
voorwaarde dat de uitbreiding plaatsvindt aan de achterzijde van het
bestaande bouwvlak. Deze voorwaarde is gesteld vanwege het open k arakter van het gebied. Door de uitbreiding aan de achterzijde te laten
plaatsvinden, wordt de openheid vanaf de openbare weg zo goed mogelijk beleefd. Voor het planvoornemen is het juist de bedoeling om niet
achter het erf maar langszij het erf uit te breiden. Op grond hiervan kan
van deze mogelijkheid in het geldende bestemmingsplan geen gebruik

-

worden gemaakt. Daarnaast kan niet worden voldaan aan de gestelde
voorwaarde dat de maximale breedte van het bebouwingsvlak van 125 m
niet wordt overschreden en het bepaalde in artikel 4 betreffende de beschrijving in hoofdlijnen die in acht dient te worden genomen.
Het voornemen bestaat om een bedrijfsgebouw te realiseren met een
maatvoering die past binnen het geldende bestemmingsplan.

Conclusie: de bouwmaten van het nieuwe bedrijfsgebouw passen binnen het
geldende bestemmingsplan. De locatie van het nieuwe bedrijfsgebouw past
niet binnen het geldend bestemmingsplan.
S tr u c tu u r v i s i e N oor d oos tp ol d er 2 0 2 5
De gemeenteraad heeft op 9 december 2013 de Structuurvisie Noordoostpolder
2025 vastgesteld. Daarin heeft de raad het ruimtelijk beleid bepaald voor de
gehele gemeente op hoofdlijnen.
Op basis van deze structuurvisie voert de gemeente beleid voor het vergroten
van het agrarisch erf. In de structuurvisie staat daarover het volgende:
“Voor de agrariërs die hun bedrijf opschalen is een erfuitbreiding noodzakelijk. Omdat de agrarische erven met hun karakteristieke singels van grote
betekenis zijn voor het beeld van de Noordoostpolder, stellen we randvoorwaarden aan de erfuitbreiding. We bieden bedrijven ruimte voor uitbreiding
van het agrarische erf ten behoeve van een rendabele agrarische bedrijfsvoering. Erven mogen in de toekomst tot 3,0 ha bruto worden uitgebreid, waarbij
de breedte maximaal 150 meter mag zijn en de diepte maximaal 200 meter.
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De grens van het erf wordt daarbij aan de achterkant en zijkant gevormd door
het hart van de erf-/kavelsloot, terwijl de grens aan de voorkant van het erf
wordt gevormd door de (kadastrale) begrenzing met de weg.
Afhankelijk van de situatie en functie wordt in het kader van het bestemmingsplan maatwerk geleverd. Er geldt overigens een rooilijn van 33 meter
vanaf de weg. Erfuitbreidingen achter de oorspronkelijke arbeiderswoningen
zijn slechts mogelijk via een partiële herziening van het bestemmingsplan. Bij
de belangenafweging wordt daarbij nadrukkelijk meegenomen dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het woongenot van de bewoners.

Naast voor het ‘opdikken’ van het erf kan een agrariër - afhankelijk van de
situatie en van de grondposities - kiezen voor het ‘verdubbelen’ van het erf
over de kavelsloot heen: daar waar een ondernemer twee erven aan weerszijden van de kavelsloot kan samenvoegen, kan een agrarisch bedrijf doorgroeien
tot een maat van (bruto) maximaal 6,0 aaneengesloten hectaren wanneer de
twee samen te voegen erven beide tot 3,0 hectare zijn/worden uitgebreid.”
Op grond van bovenstaande tekst kan worden geconcludeerd dat het planvoornemen past binnen het gemeentelijk ruimtelijk beleidskader:
Het vergroten van het bouwvlak aan de Polenweg 21 te Bant leidt tot
een bouwvlak met een breedte van ruim 192 m en een diepte ten opzichte van de weg van ruim 104 m. De totale oppervlakte bedraagt

-

10

daarmee 2,01 ha. Deze maten passen binnen de bovengenoemde maatvoering.
Het nieuwe bouwvlak ontstaat door het voormalige bouwvlak ten westen
van de kavelsloot te verdubbelen aan de oostzijde van de kavelsloot.
Daar sluit de uitbreiding aan bij de al bestaande uitbreiding van het
voormalige bouwvlak. Per saldo wordt het bouwvlak aan de oost- en aan
de westzijde van de sloot even breed. Qua beeld sluit dit aan bij de wijze van uitbreiden zoals ook in de Structuurvisie is aanbevolen.
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Hierbij dient te worden aangetekend dat de gemeente verder actief beleid
voert op het behoud, herstel en opnieuw aanleggen van structuurbepalende
beplantingselementen, zoals erfsingels. In dit kader vindt met het planvoornemen dan ook aanplant van afschermende beplanting plaats.
Ei n d c on c l u s i e
Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de gemeente
Noordoostpolder in de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 het beleidskader
heeft gecreëerd voor het kunnen realiseren van het planvoornemen.
2.2

Planologische beperkingen
2 . 2 . 1

Bedrijfshinder

W ettel i j k ka d er
Op grond van de Wet milieubeheer zijn bedrijven en instellingen voor de exploitatie van het bedrijf verplicht te voldoen aan de eisen van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (het Activiteitenbesluit), tenzij
anders bepaald is in de bijlage I van het Besluit omgevingsrecht of in Bijlage 1
van het Activiteitenbesluit zijn aangewezen als vergunningplichtige inrichting,
waarbij onder andere rekening gehouden moet worden met de omliggende
woonbebouwing.
Uit de geactualiseerde publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ (2009) van de
VNG wordt de richtafstandenlijst voor milieubelastende activiteiten gehan-

RICHTAFSTANDEN

teerd. Voor een scala aan milieubelastende activiteiten (lijst 1) en opslagen en
installaties (lijst 2) zijn (richt)afstanden aangegeven ten opzichte van een
rustige woonwijk. Wanneer deze richtafstand als afstand tussen een bedrijf uit
de in de VNG-uitgave opgenomen bedrijfscategorieën en een rustige woonwijk
worden aangehouden, dan is deze afstand in de praktijk voldoende groot. Het
bedrijf kan dan aan de voorwaarden uit het Activiteitenbesluit voldoen en het
woongenot in een rustige woonwijk wordt niet aangetast.
In de lijsten wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de ruimtelijk
relevante milieuaspecten namelijk:
geur;
stof;
geluid;
gevaar.
De grootste van deze vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een
activiteit in een milieucategorie en dient te worden aangehouden tussen een
bedrijf en woningen om hinder en schade aan mensen binnen aanvaardbare
normen te houden. Daarbij omvat milieucategorie 1 de lichtste en milieucate-
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gorie 6 de zwaarste vormen van bedrijvigheid. De richtafstanden gaan uit van
gemiddeld moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet
worden beoogd of aanwezig zijn, kan gemotiveerd worden uitgegaan van de
daadwerkelijk te verwachten milieubelasting (in plaats van de richtafstanden).
OMGEVINGSTYPEN

De richtafstanden in bijlage 1 van de VNG-publicatie zijn afgestemd op de
omgevingskwaliteit, zoals die wordt nagestreefd in een rustige woonwijk of
een vergelijkbaar omgevingstype (zoals een rustig buitengebied, een stilteg ebied of een natuurgebied). Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden
voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Indien de aard van de omgeving dit rechtvaardigt, kunnen gemotiveerd kleinere richtafstanden worden aangehouden bij het omgevingstype
gemengd gebied, dat gezien de aanwezige functiemenging of ligging nabij
drukke wegen al een hogere milieubelasting kent. Een gemengd gebied is een
gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor, zoals winkels, horeca en kleine bedrijven. Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere
bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd. Gebieden die direct
langs de hoofdinfrastructuur liggen behoren eveneens tot het omgevingstype
gemengd gebied. De richtafstanden uit bijlage 1 van de VNG-publicatie gelden
ten opzichte van een rustige woonwijk. De afstanden kunnen, zonder dat dit
ten koste gaat van het woon- en leefklimaat, met één afstandsstap worden
verlaagd, indien sprake is van omgevingstype gemengd gebied.
Er dient te worden aangetoond dat het planvoornemen buiten de invloedssfeer
van bedrijvigheid in de nabije omgeving valt. Tevens dient te worden aang etoond dat het plan geen belemmering vormt voor de nabijgelegen functies.
On d er z oek
De uitbreiding van het bouwvlak leidt ertoe dat het akkerbouwbedrijf aan de
oostzijde uitbreidt. Uit de hiervoor genoemde VNG-uitgave blijkt dat de afstand tussen een akkerbouwbedrijf en een woning in “een rustige woonwijk”
dient ten minste 30 m te bedragen. Bij het gebruik van veel ventilatoren in
verband met koeling van opgeslagen product wordt in de praktijk veelal 50 m
gehanteerd.
Uit meting van de kortste afstand tussen het nieuwe bouwvlak en nabijgelegen
bouwvlakken waar ook (bedrijfs)woningen mogen worden gebouwd, blijkt dat
deze afstand circa 100 m bedraagt en daarmee ruim groter is dan de praktijkafstand van 50 m. Geconcludeerd kan dan ook worden dat het aspect bedrijfshinder geen beletsel vormt voor dit bestemmingsplan.

12
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2 . 2 . 2

Natuurwaarden

W et- en r eg el g ev i n g
Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van
natuurwaarden uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of een vooronderzoek in het kader van de Flora- en faunawet (Ffw), een Voortoets in het
kader van de Natuurbeschermingswet 1998 (Nbw 1998) of een analyse in het
kader van het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het
raadplegen van bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op
11 augustus 2015 bezocht door een ecoloog van BügelHajema Adviseurs b.v.
Het plangebied, de uitbreiding van het bouwvlak, betreft een agrarisch perceel

TERREINOMSTANDIGHEDEN

waar momenteel (augustus 2015) suikerbiet wordt verbouwd. Aan de noordzijde van het plangebied is een (ten tijde van het veldbezoek) droge greppel
(bermsloot Polenweg) aanwezig. Tussen het plangebied en het bestaande erf
bevindt zich een afgesloten watergang. In het plangebied zijn geen opgaande
groenstructuren en bebouwing aanwezig.

P la n g e b i e d g e z i e n v a n a f h e t n o o r d e n

On d er z oek
S oortbes cherm i ng
Achter de Ffw staat het idee van de zorgplicht voor in het wild levende beschermde dieren en planten en hun leefomgeving. Beschermde soorten worden

FLORA- EN FAUNAWET

opgesomd in de ‘lijsten beschermde inheemse planten- en diersoorten’. De
Algemene Maatregel van Bestuur ex artikel 75 van de Ffw van 23 februari 2005,
kent een driedeling voor het beschermingsniveau van planten- en diersoorten,
hierna te noemen: licht, middelzwaar beschermd en streng beschermd. De
inheemse vogelsoorten hebben een eigen afwijkend beschermingsregime; ze
vallen zowel onder het middelzware als strenge beschermingsregime.
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INVENTARISATIE

Ten aanzien van de aanwezigheid van beschermde soorten is, naast het afgelegde veldbezoek, via Quickscanhulp.nl1 (© NDFF - quickscanhulp.nl 10-08-2015
09:15:15) soortinformatie uit de Nationale Database Flora en Fauna 2 opgevraagd. Uit de omgeving van het plangebied zijn waarnemingen van diverse
zwaarder beschermde planten- en diersoorten bekend.
Op basis van de terreinomstandigheden in en direct rond het plangebied kan
gesteld worden dat het plangebied een beperkte natuurwaarde kent. Belangrijkste uitzondering hierop is de mogelijke aanwezigheid van de streng beschermde amfibie rugstreeppad. In de Noordoostpolder is rugstreeppad een
veel voorkomende amfibie. Ook uit de directe omgeving van het plangebied
zijn waarnemingen van de soort bekend (NDFF en telmee.nl). De watergang
tussen het plangebied en het bestaande erf vormt potentieel voortplantingsbiotoop voor rugstreeppad. Voor de voortplanting is rugstreeppad afhankelijk
van ondiepe wateren, die vrij snel opwarmen. Het perceel en de oevers van de
watergang vormen matig geschikt landbiotoop en kunnen fungeren als overwinteringsplaatsen. Rugstreeppad graaft zichzelf een holletje in de grond om in te
schuilen en te overwinteren. Daarnaast gebruiken ze zoogdierholletjes, gaten
in de grond (klei) of ruimtes onder stenen, muren of houtstapels.
Verder worden gezien de inrichting en het gebruik enkele algemene, licht beschermde soorten (zoals mol en spits- en woelmuizen) en zwaarder beschermde vogels in en direct rond het plangebied verwacht.

TOETSING

Voor het realiseren van de plannen wordt de watervoerende watergang g edempt en vinden er graafwerkzaamheden plaatsen. Hierdoor gaan mogelijk
voortplantings- en overwinteringsplaatsen van rugstreeppad verloren (artikel
11 Ffw). Bij onzorgvuldig handelen kunnen tevens exemplaren worden verstoord of gedood (artikel 9 van de Ffw). Dergelijk verblijfplaatsen zijn op basis
van de Ffw jaarrond streng beschermd, ook als deze tijdelijk niet in gebruik
zijn.
Voor de gemeente Noordoostpolder (waar Bant onder valt) en Urk is door het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 2010 een generieke
ontheffing verleend voor rugstreeppad. In mei 2015 is deze ontheffing door het
ministerie van Economische Zaken verlengd tot 31 december 2015. Aan deze

1

2
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Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF
wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen
of een beschermde soort wel of niet in het plangebied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl
geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het plangebied zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen
gebruikt.
Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank
van Nederland. De NDFF geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame
planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde gegevens. Informatie is te vinden op
www.natuurloket.nl.
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ontheffing is het ‘Managementplan voor rugstreeppad in de Noordoostpolder’ 3
en een convenant gekoppeld.
In de ontheffing is opgenomen dat ieder persoon of organisatie die een project
wil uitvoeren binnen de Noordoostpolder gebruik kan maken van het manag ementplan en de generieke ontheffing, mits men zich houdt aan de regels van
het convenant en het managementplan en de voorwaarden uit de ontheffing
(NB: geldig tot 31 december 2015!). In dat geval is een aanvullend veldonderzoek naar rugstreeppad in het daarvoor geschikte seizoen niet nodig en hoeft
geen ontheffingsprocedure te worden gestart.
Wel is het van belang om nader uit te zoeken wat dit voor deze situatie specifiek betekend (bijvoorbeeld uitvoeren van de werkzaamheden buiten kwetsbare periode, realiseren nieuw leefgebied).
Eveneens kunnen als gevolg van de werkzaamheden verblijfplaatsen van enkele
licht beschermde soorten worden verstoord en/of vernietigd (artikel 9 Ffw).
Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden gedood (artikel 11 Ffw). Licht
beschermde soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in de
vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Voor deze soorten hoeft
geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de Ffw.
Ten aanzien van vogels dient bij de planning en uitvoering van werkzaamheden
rekening te worden gehouden met het broedseizoen. Verstoring van broedgevallen van vogels dient te worden voorkomen (artikel 11 Ffw). Voor de in en
direct rond het plangebied te verwachten vogelsoorten kan dit plaatsvinden
door werkzaamheden buiten de broedperiode van aanwezige soorten uit te
voeren. Tevens kunnen voorbereidende maatregelen worden getroffen om te
voorkomen dat vogels tot broeden kunnen komen binnen het plangebied. Voor
het broedseizoen wordt geen standaardperiode gehanteerd in het kader van de
Ffw. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. Voor
de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 juli
duurt.
G ebi eds bes cherm i ng
Voor het plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied
van gebiedsbescherming relevant: de Nbw 1998 en de provinciale structuurvisie en verordening.
In de Nbw 1998 is de bescherming van specifieke (natuur)gebieden geregeld. In
de Nbw 1998 zijn ook de bepalingen vanuit de Europese Vogelrichtlijn en Habi-

3

NATUURBESCHERMINGSWET 1998

Het doel van het managementplan is het bieden van een kader waarbinnen de gunstige
staat van instandhouding van de Rugstreeppad in de Noordoostpolder wordt gegarandeerd,
waardoor de soort inclusief het bijbehorende leefgebied in stand blijft en ruimtelijke ontwikkelingen niet geremd worden door uitgebreide ecologisc he onderzoeken en juridische
procedures.
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tatrichtlijn verwerkt. Onder de Nbw 1998 worden drie typen gebieden aangewezen en beschermd: Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten
en Wetlands. Verder is deze wet de basis voor het Natuurbeleidsplan waarin
het concept van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is opgenomen.
ECOLOGISCHE
HOOFDSTRUCTUUR

De EHS (tegenwoordig Natuurnetwerk Nederland genoemd) is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het nationale natuurbeleid. De
begrenzing en ruimtelijke bescherming van de provinciale EHS is voor provincie
Flevoland uitgewerkt in de Omgevingsplan Flevoland en de bijbehorende Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (provinciaal ruimtelijk
natuurbeleid).

INVENTARISATIE

Het plangebied is geen onderdeel van en grenst niet aan een beschermd gebied
in het kader van de Nbw 1998 of de EHS. Het dichtstbijzijnde beschermde
gebied in het kader van de Nbw 1998 betreft het Natura 2000-gebied IJsselmeer, gelegen op een afstand van ruim 5,5 kilometer ten westen van het plangebied. Het meest nabij gelegen beschermde gebied in het kader van de EHS
ligt op een afstand van ongeveer 3 kilometer ten oosten van het plangebied.
Het plangebied heeft geen belangrijke ecologische relaties met de beschermde
gebieden.

TOETSING

Gezien de natuurwaarde van het plangebied, de ligging van het plangebied ten
opzichte van beschermde gebieden en de aard van het plan kunnen negatieve
effecten op beschermde natuurgebieden in het kader van de Nbw 1998 en het
provinciaal ruimtelijk natuurbeleid op voorhand worden uitgesloten.
Con c l u s i e
Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat een Voortoets in
het kader van de Nbw 1998 of een analyse in het kader van het provinciaal
ruimtelijk natuurbeleid niet noodzakelijk is. Voor uitvoering van het plan is
geen vergunning op grond van de Nbw 1998 nodig. Het plan is niet in strijd met
het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid.
Uit de ecologische inventarisatie komt verder naar voren de aanwezigheid van
de streng beschermde (Ffw) rugstreeppad niet kan worden uitgesloten in het
plangebied. Wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden de regels van
het convenant en het managementplan en de voorwaarden uit de ontheffing
(NB: geldig tot 31 december 2015!) in acht worden genomen, is aanvullend
veldonderzoek naar rugstreeppad niet nodig en hoeft (indien nodig) geen ontheffingsprocedure te worden gestart. Wel is het van belang om nader uit te
zoeken wat dit voor deze situatie specifiek betekend.
Bij de planning en uitvoering van de werkzaamheden dient rekening te worden
gehouden met nestelende vogels. Verstoring van broedgevallen (in gebruik
zijnde nesten) van vogels dient te worden voorkomen.

16
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2 . 2 . 3

Archeologie

W ettel i j k ka d er
Op 1 september 2007 is de Wet op de archeologische monumentenzorg (Wamz)
in werking getreden. Met deze inwerkingtreding werd het Verdrag van Malta,
dat op 16 april 1992 onder andere door Nederland is ondertekend, in de Nederlandse wet- en regelgeving verwerkt. Het Verdrag van Malta is gericht op het
behouden van archeologische waarden in de bodem. Uitgangspunt hierbij is
onder andere het uitvoeren van een onderzoek naar archeologische waarden in
het plangebied voor het vaststellen van een ruimtelijk plan.

WET OP DE ARCHEOLOGISCHE MONUMENTENZORG (WAMZ)

Ook het zogenoemde veroorzakerprincipe is een uitgangspunt van het Verdrag
van Malta. Dit betekent dat diegene die mogelijke archeologische waarden in
de bodem verstoord, financieel verantwoordelijk is voor voldoende onderzoek
naar en het behoud van die archeologische waarden. Met de inwerkingtreding
van de Wamz werd ook de Monumentwet 1988 (Monw) gewijzigd. Op grond van
de Monw moet in een ruimtelijk plan (mogelijke) archeologische waarden in de
bodem van het plangebied overwogen worden.
On d er z oek
De gemeente Noordoostpolder heeft een Archeologische Basis - en Beleidsadvieskaart voor haar grondgebied op laten stellen in 2007. Op de Basiskaart
staan de archeologische waarden en verwachtingen weergegeven, terwijl op
de Beleidsadvieskaart maatregelen staan aangegeven die nodig zijn om het
archeologisch erfgoed te beschermen. Onderdeel van de inventarisatie waren
de ligging en aard van bekende archeologische vindplaatsen, terreinen en al
geïnventariseerde gebieden en de archeologische verwachting van niet onderzochte gebieden. Daarnaast zijn de kwaliteit en kwetsbaarheid van archeologische resten en de verstoring en erosie van bodemlagen onderzocht.
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Polenweg 21

A r c h e o lo g i s c h e b e le i d s a d v i e s k a a r t

Hiervoor is een fragment uit de beleidsadvieskaart weergegeven van het plangebied. Uit deze kaart in combinatie met de legenda blijkt dat er ten aanzien
van het plangebied een lage verwachting bestaat met betrekking tot het aantreffen van archeologische waarden in de ondergrond. Op grond van deze classificatie is een nadere bescherming in het kader van dit bestemmingsplan niet
noodzakelijk.
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is voor het aspect archeologie.
2 . 2 . 4

Bodemkwaliteit

Ten behoeve van dit bestemmingsplan is een bodemonderzoek uitgevoerd. Het
onderzoeksrapport is als bijlage 2 bij deze toelichting opgenomen. De conclusie van het onderzoek luidt: “De aangetoonde lichte verhoging in het grondwater vormen geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek”.
Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is voor het aspect bodem.
2 . 2 . 5

Luchtkwaliteit

W ettel i j k ka d er
Het plan dient te voldoen aan regels voor luchtkwaliteit. Aangetoond moet
worden dat er geen normen worden overschreden. Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmplementeerd in de Wet milieubeheer (Wm). Kern van de wet is het Nationaal Samenwerkingsprogramma

18
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Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrijdingen van de
luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt rekening met
nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van infrastructuur.
Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te worden getoetst
aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit.
De luchtkwaliteitseisen betreffen de stoffen: zwaveldioxide, stikstofdioxide
(NO2), stikstofoxiden (NOX), fijn stof (PM 10), koolmonoxide, benzeen, benzo(a)pyreen, lood en ozon. Alleen voor NO 2 en PM 10 worden in Nederland overschrijdingen van de grenswaarden verwacht. Om deze reden zijn enkel deze
stoffen onderzocht. Eveneens is PM 2,5 meegewogen, waarvoor vanaf januari
2015 grenswaarden gelden4.
On d er z oek
Er is een worst-case berekening gemaakt om te bepalen hoeveel extra verkeersbewegingen mogelijk zijn per dag, zonder dat de grens van “niet in betekenende mate” wordt overschreden.
Overigens zal de verkeerstoename nihil zijn. In werkelijkheid gaat het om het
bouwen van een werktuigenloods, zodat het bestaande materieel binnen kan
staan. Het betreft in die zin geen uitbreiding van de bedrijfsactiviteiten. In de
worst-case berekening wordt voorts gerekend met een percentage van 50%
voor vrachtverkeer. In werkelijkheid zal dat percentage aanzienlijk lager li ggen. Met deze worst-case berekening zouden er dagelijks 160 extra voertuigbewegingen kunnen plaatsvinden. Daar zal geen sprake van zijn. Het gaat
immers in eerste instantie om de realisatie van een werktuigenloods; niet om
uitbreiding van het bedrijf.

Op basis hiervan kan worden geconcludeerd dat het bestemmingsplan uitvoerbaar is voor het aspect luchtkwaliteit.
4

Het is nog niet mogelijk om gedetailleerde uitspraken te doen over PM 2,5 . Wel zijn verbanden bekend tussen de emissies van PM10 en PM2,5 . Hieruit blijkt onder andere dat de kans
zeer klein is dat de norm voor PM 2,5 overschreden wordt op plaatsen waar de norm voor PM10
wordt gehaald. Het ligt dan ook voor de hand om de conclusies op basis van de berekende
emissies en concentraties van PM10 te verbinden aan die voor PM2,5 .
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2 . 2 . 6

Externe veiligheid
ALGEMEEN

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico’s voor de omgeving bij
gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, zoals vuurwerk, aardgas of
LPG. Het aandachtsveld van externe veiligheid richt zich op zowel inrichtingen
(bedrijven) waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn als het transport van g evaarlijke stoffen. Dit vervoer kan plaatsvinden over weg, water en spoor en
door buisleidingen. De veiligheidsrisico’s in het kader van externe veiligheid
worden uitgedrukt in het PR en GR. De normen voor PR en GR hebben tot doel
een voldoende veiligheidsniveau te garanderen voor de burger als persoon, dan
wel deel uitmakend van een groep.
Het PR is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en onbe-

-

schermd op een plaats (nabij een bedrijf waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn of langs een transportroute van gevaarlijke stoffen) verblijft,
komt te overlijden als gevolg van een incident met die gevaarlijke stoffen). Voor het PR gelden grenswaarden die niet mogen worden overschreden. In nieuwe situaties, zoals een nieuw omgevingsbesluit in het
kader van de Wro, bedraagt voor kwetsbare objecten de grenswaarde
van het PR10-6/jaar.
Het GR is de kans per jaar dat een groep van tien of meer personen in
één keer het (dodelijke) slachtoffer wordt van een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het aantal personen in de nabijheid van een incident heeft
invloed op de omvang van het GR. Tussen het aantal personen en de
aard en de dichtheid van bebouwing bestaat een causaal verband. Bij de
bepaling van de risico’s van externe veiligheid is de bebouwing dientengevolge van belang.

Om de verschillen in gebruik van bebouwing bij de beoordeling mee te kunnen
wegen, worden voor externe veiligheid kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten onderscheiden. Kwetsbare objecten, die de zwaarste vorm van bescherming genieten, zijn bijvoorbeeld scholen, verpleeghuizen en woonwijken. Voor
het groepsrisico geldt geen grenswaarde maar een oriëntatiewaarde van
10-2/N2, ofwel 10-4/jaar voor 10 slachtoffers, 10-6/jaar per 100 slachtoffers.
Hiervan mag het bevoegd gezag gemotiveerd afwijken; een toename van het
groepsrisico moet worden verantwoord.

20
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On d er z oek
Uit de Risicokaart Nederland blijkt dat er in de nabijheid op een aantal plaatsen opslagtanks staan opgesteld die een extern risico vormen.

Polenweg 21

E x t e r n e r i s i c o ’ s i n d e o mg e v i n g v a n h e t p la n g e b i e d

Rond deze tanks dient een minimale afstand tot gevoelige functies te worden
aangehouden. De afstand is afhankelijk van de aard en omvang van opslag. Het
meest nabije extern risico bestaat uit de opslag van propaan op het adres
Polenweg 20. De aan te houden afstand tot deze opslagtank bedraagt 65 m.
Daaraan kan in ruime mate worden voldaan.
Conclusie: het aspect extern risico staat de uitvoering van dit bestemmingsplan
niet in de weg.
2 . 2 . 7

Watertoets

In paragraaf 2.1.3 is reeds aangekondigd dat het waterbelang binnen het kader
van een bestemmingsplan dient te worden mee beoordeeld. In dat kader is een
(digitale) watertoets uitgevoerd. Dit heeft een uitgangspuntennotitie opgeleverd. In deze notitie staan de uitgangspunten met betrekking tot het beheer
van het oppervlaktewater die bij het opstellen en uitvoeren van het bestemmingsplan moeten worden betrokken. De uitgangspuntennotitie is in de bijlage
3 Watertoets bij deze toelichting opgenomen.
De belangrijkste uitgangspunten zijn de volgende:
Het verlies aan infiltratiecapaciteit moet worden gecompenseerd op

-

basis van 5,5% van de oppervlakte grond die voor deze functie (als gevolg van bebouwing of als gevolg van verharding) verloren gaat.
Hemelwater wordt zoveel mogelijk afgevoerd naar het oppervlaktewater om op deze manier het riool zoveel mogelijk te ontlasten.
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Het resultaat van deze toets is in dit bestemmingsplan verwerkt door voor de
volgende maatregelen te zorgen:
Het erf wordt in de nieuwe situatie omzoomd door een afwateringssloot.
Daarmee wordt ruim voorzien in de compensatieverplichting. De vergro-

-

ting van het bouwvlak bedraagt circa 7.500 m2. Ter compensatie van de
verminderde infiltratievermogen van de bodem dient ten minste 607,5
m3 aan extra oppervlaktewatercapaciteit te worden gecompenseerd5.
Dit blijkt uit de reactie van Waterschap Zuiderzeeland, zoals die in bijlage 3 bij deze toelichting is opgenomen.
De hemelwaterafvoer van het erf en van het dak van de te realiseren
bedrijfsbebouwing zal rechtstreeks worden geloosd op deze sloot.

2 . 2 . 8

Vormvrije

m.e.r.-beoordeling

De m.e.r.-beoordeling houdt in dat nagegaan moet worden of er activiteiten
plaatsvinden die negatieve effecten op het milieu kunnen hebben. De grondslag hiervoor is enerzijds het Besluit m.e.r. en anderzijds de hiervoor beschreven milieuonderzoeken. De activiteiten die in het plangebied beoogd zijn,
overschrijden geen drempelwaarde uit bijlage D van het Besluit m.e.r. Het
bedrijf wordt namelijk als ‘akkerbouwbedrijf’ bestemd, waardoor er geen
toename van (melk)vee mogelijk is op het bedrijf.
Op basis van de resultaten van de voor dit project uitgevoerde onderzoeken
worden (mogelijk na het uitvoeren van maatregelen) onaanvaardbare milieueffecten niet verwacht.

5
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Het waterschap wijst erop dat een watervergunning dient te worden verleend.
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J u r i d i s c h e
v o r m g e v i n g
3.1

Algemeen
Het bestemmingsplan bestaat uit de verbeelding en de regels en gaat verg ezeld van deze toelichting. De regels geven inhoud aan de op de verbeelding
aangegeven bestemmingen. Ze geven aan waarvoor de gronden en eventuele
opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en wat en hoe er gebouwd mag
worden.
Af s temmi n g op d e W a b o
In oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in
werking getreden. Deze wet betreft de samenvoeging van stelsels opdat een
samenhangende beoordeling van activiteiten mogelijk is in één procedure die
leidt tot één besluit: de omgevingsvergunning. Ingevolge deze wet is ook een
algemene maatregel van bestuur (amvb) uitgevaardigd waar ten aanzien van
daarbij aangewezen activiteiten geen verbod geldt. Die amvb (Besluit omg evingsrecht-Bor) is te beschouwen als opvolger van het Besluit bouwvergunning
vrij en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken. In dit bestemmingsplan is
rekening gehouden met bovengenoemde regelgeving met begripsbepalingen en
te verwachten regels met betrekking tot vergunningsvrij bouwen en gebruik.
Af wi j ken v a n op g en omen n or men
Het kan in een concrete situatie voorkomen dat afwijking van de gestelde
normen gewenst is. Hiertoe worden dan afwijkingsmogelijkheden opgenomen.
De bevoegdheid om van het bestemmingsplan af te wijken is gebaseerd op
artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). De uitvoering ervan berust
bij burgemeester en wethouders. Deze flexibiliteitsbepaling maakt afwijkingen
van geringe aard mogelijk, waarbij de aan de grond toegekende bestemming
gehandhaafd dient te blijven. Gelet op het bepaalde in de Algemene wet
bestuursrecht dienen burgemeester en wethouders bij het verlenen van een
afwijking van het bestemmingsplan de nodige kennis omtrent de relevante
feiten en de af te wegen belangen zorgvuldig te vergaren.
Op z et v a n h et p l a n
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.
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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 dienen te worden
gemeten. In hoofdstuk 2 worden de op de kaart aangegeven bestemmingen
omschreven en wordt bepaald op welke wijze de gronden en opstallen gebruikt
mogen worden. Tevens worden per bestemming de bouwmogelijkheden vermeld. Hoofdstuk 3 bevat de bepalingen die van toepassing zijn op meerdere
bestemmingen, zodat het uit praktische overwegingen de voorkeur verdient
deze in een afzonderlijke paragraaf onder te brengen en in hoofdstuk 4 komen
o.a. het overgangsrecht en de slotregel aan de orde.
3.2

Toelichting op de bestemmingen
Het plan kent één bestemming: Agrarisch. De bestemming is inhoudelijk
dezelfde als de bestemming uit het moederplan Bestemmingsplan Landelijk
gebied 2004. Aan het perceel is aanvullend een aanduiding ‘akkerbouw’ opgenomen, waaruit voortvloeit dat er uitsluitend een akkerbouwbedrijf op het
perceel gevestigd mag zijn.
Binnen het plan gelden hoofdzakelijk de bouwregels zoals die ook in het moederplan zijn opgenomen voor het bouwen binnen een bouwvlak. Een uitzondering hierop is dat de afstand tussen gebouwen en hartsloot niet minder dan
14 m in plaats van 12 m dient te bedragen. Dit komt voort uit de gemeentelijke structuurvisie.
In de bestemming is als voorwaardelijke verplichting opgenomen dat het erf
moet worden voorzien van een sloot op de erfgrens, waarvan de oppervlakte
gerekend vanuit de insteek van het maaiveld ten minste 412,5 m 2 dient te
bedragen.
De voorwaardelijke bepaling geldt ook voor de aanleg van de afschermende
beplantingssingel.
3.3

Toelichting op de overige regels
An ti - d u b b el tel b ep a l i n g
Deze bepaling is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing
te voorkomen. Deze zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat reeds bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage
was betrokken wederom bij een dergelijke berekening, doch nu ten behoeve
van een ander bouwperceel wordt betrokken.
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Al g emen e g eb r u i ks r eg el s
In het Besluit ruimtelijke ordening is een gebruiksverbod opgenomen. Deze
gaat uit van de gedachte, dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in
overeenstemming met de bestemming. Dit maakt het noodzakelijk, dat de
bestemmingsomschrijving voldoende duidelijk is.
Al g emen e a f wi j ki n g s r eg el s
In dit artikel is een aantal regels opgenomen, om het mogelijk te maken dat
het plan op ondergeschikte punten wordt aangepast. Dit evenwel met het
voorbehoud dat de belangen van derden in redelijkheid niet mogen worden
aangetast. Ook kleine afwijkingen (maximaal 10%) van de in de regels opgenomen, dan wel op de kaart aangegeven maten, kunnen volgens dit artikel mogelijk worden gemaakt. Omdat een en ander zich niet beperkt tot één
bestemming maar bij diverse bestemmingen gewenst of noodzakelijk kan blijken, zijn deze regels in beginsel op alle bestemmingen van toepassing. Het
verlenen van een afwijking is geen automatisme. Burgemeester en wethouders
zullen het verlenen van een afwijking zorgvuldig moeten afwegen en motiv eren conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht.
Ov er g a n g s r eg el s
Bebouwing en gebruik van gronden die niet voldoen aan de bepalingen van dit
bestemmingsplan zijn onder het overgangsrecht gebracht. Een geringe uitbreiding van de bebouwing wordt mogelijk gemaakt. Indien de onder het overgangsrecht gebrachte bebouwing door een calamiteit verloren gaat is volledige
herbouw toegestaan. Het gebruik van gronden en opstallen dat in strijd is met
dit bestemmingsplan op het tijdstip van inwerkingtreding, mag in beginsel
worden voortgezet. Wijziging van dit strijdige gebruik is verboden, indien de
afwijking van het plan wordt vergroot.
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V o o r b e r e i d i n g

4

e n

u i t v o e r b a a r h e i d

4.1

Voorbereiding
M a a ts c h a p p el i j ke b etr okken h ei d en v oor ov er l eg
In de toelichting van een bestemmingsplan moet ook zijn neergelegd een
beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij
de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn betrokken.
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004, Polenweg 21 te
Bant’ heeft vanaf 29 oktober 2015 voor een periode van 6 weken ter inzage
gelegen. Tijdens deze termijn zijn geen inspraakreacties ingediend. Ook is
tijdens deze termijn het vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het
Besluit ruimtelijke ordening gevoerd. De provincie Flevoland heeft aangegeven
dat onderliggend plan past binnen het provinciaal beleid (zie bijlage 4). Het
Waterschap Zuiderzeeland heeft in het kader van de Watertoets nog een aanvullende reactie verstuurd (zie bijlage 3). Deze is in dit bestemmingsplan verwerkt.
De gemeentelijke beantwoording van de overlegreacties is in de “Reactienota
vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening Bestemmingsplan
‘Landelijk gebied 2004, Polenweg 21 te Bant” gegeven. Deze reactienota is als
bijlage 5 bij deze toelichting opgenomen.
On twer p b es temmi n g s p l a n
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004, Polenweg 21 te Bant’
wordt ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken.
4.2

U i t vo e r b a a r he i d
Conform artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening geeft de toelichting
zicht in de uitvoerbaarheid van het plan. Ingevolge het bepaalde in artikel 6.12
van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad een exploitatieplan
vast voor gronden waarop een bij algemeen maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Bij een besluit tot vaststelling kan de raad besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, indien het verhaal van kosten van
de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins verzekerd
is.
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Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van het voornemen van het bedrijf Maatschap Schot om het erf te verdubbelen. De kosten
hier voor alsook de kosten voor de noodzakelijk onderzoeken voor het voorliggende bestemmingsplan zullen door de initiatiefnemer worden gedragen. De
kosten voor de planbegeleiding wordt voorzien door middel van het heffen van
leges.
Door de herziening van het voor de betreffende gronden geldende bestemmingsplan is er de kans dat door eigenaren van gronden in de directe omgeving
van het plangebied bij de gemeente op grond van artikel 6.1 van de Wro een
verzoek tot tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. De mogelijke
kosten die samenhangen met deze tegemoetkoming in de planschade zullen
door initiatiefnemer worden gedragen, hiervoor is een planschadeverhaalovereenkomst gesloten.
Op basis van deze overweging moet het voorliggende bestemmingsplan economisch uitvoerbaar worden geacht.
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B i j l a g e n
1.
2.
3.
4.
5.

Beplantingsplan en schetsplan nieuwe situatie
Verkennend bodemonderzoek
Watertoets en reactie waterschap
Overlegreactie provincie Flevoland
Reactienota vooroverleg

Bijlage 1:
B ep l a n ti n g s p l a n en s c h ets p l a n n i eu we s i tu a ti e

Beplantingsplan t.b.v. het erf Polenweg 21 te Bant, i.v.m. de voorgenomen vergroting van het
erf.
Geschreven in opdracht van de Maatschap M. en T. Schot.

Maatschap T. en M. Schot, Polenweg 21 in Bant hebben de gemeente Noordoostpolder
verzocht een nieuwe werktuigenberging te kunnen bouwen naast de al bestaande loodsen op
het erf Polenweg 21 in Bant.
Bouwbedrijf van Lune heeft t.b.v. een omgevingsvergunning een schets van de nieuwe
erfsituatie gemaakt. Zie bijlage 1
Deze nieuwe erfsituatie is opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan Polenweg 21 in
Bant, dat door het College van Burgemeester en Wethouders op 6 oktober 2015 is vrijgegeven
voor de Raadscommissie.
In de nieuwe erfsituatie is ruimte opgenomen voor de erfsingel.
We hebben Flevolandschap ( de heer Tiem van Veen) geraadpleegd voor advies inzake de
soorten voor de erfsingel. Hij adviseert de volgende soorten:
Bomen: Haagbeuk 40%, Eik 40% en Zwarte els 20%.
Struikvormers: Veldesdoorn 10%, kardinaalsmuts 20%, hondsroos 20%, gelderse roos 20%,
sleedoorn 10% en hazelaar 20%.
De singel wordt 6 m. breed. Er komen 5 rijen beplanting. De buitenste rij planten wordt 1 m.
vanaf de insteek geplant. De rijafstand wordt dus 1m. In de rij wordt de plantafstand 1,5 m.
In totaal wordt er ca. 195 m. nieuwe singel aangeplant, hetgeen betekent dat er ca. 1.000 stuks
bosplantsoen benodigd zijn.
De verdeling zal als volgt zijn:
Haagbeuk 160 stuks
Eik 160 stuks
Zwarte els 80 stuks.
Veldesdoorn 60 stuks
Kardinaalsmuts 120 stuks
Hondsroos 120 stuks

Gelderse roos 120 stuks
Sleedoorn 60 stuks
Hazelaar 120 stuks.

Steenwijk, 21 oktober 2015.
Wim Stapel, rentmeester NVR.
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Verkennend bodemonderzoek
Polenweg 21 te Bant

Projectleider
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Polenweg 21
8314 PL Bant

Contactpersoon

De heer W. Stapel
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Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen die zijn opgesteld in de BRL SIKB 2000. Grondslag is
door KIWA gecertificeerd voor het verrichten van “Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek” conform deze
BRL. Grondslag BV is als opdrachtnemer onafhankelijk van de opdrachtgever. Tussen beide bestaat geen relatie
als bedoeld in paragraaf 3.1.7 van de BRL SIKB 2000.
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SAMENVATTING
Soort:

Verkennend bodemonderzoek

Aanleiding:

Bestemmingswijziging

Doel:

Het bepalen van de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem, en daarmee of
er mogelijk beperkingen zijn voor de bestemmingswijziging.

Opzet:

Conform NEN 5740 (ONV)

Locatie:

Polenweg 21 te Bant

Kadastraal:

Gemeente Noordoostpolder, sectie F, nummer 2101

Oppervlakte:

6.000 m²

Terreingebruik:

bedrijfsmatig

Terreingebruik in omgeving:

bedrijfsmatig/ wonen

Hypothese:

De locatie wordt aangemerkt als onverdacht voor het voorkomen van
verontreinigingen.

Aantal boringen en peilbuizen:

Boringen

waarvan peilbuizen:

16

1

Bodemopbouw:

0,0-0,5 m-mv (klei)
0,5-0,7m-mv (veen)
0,7-2,3 m-mv (zand)

Grondwaterstand:

0,9 m-mv

Zintuiglijke waarnemingen

geen

Resultaten grond:

geen verhogingen

Resultaten grondwater:

lichte verhoging barium

Conclusies:

hypothese is niet bevestigd
De aangetoonde lichte verhoging in het grondwater vormen geen aanleiding
tot het uitvoeren van een nader bodemonderzoek.
Er zijn ons inziens
bestemmingswijziging.

geen

belemmeringen

voor

de

beoogde
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INLEIDING EN DOEL
Door de heer W. Stapel is, namens Maatschap Schot, aan Grondslag BV opdracht verleend
voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek op het perceel nabij Polenweg 21 te
Bant.
De aanleiding voor het bodemonderzoek wordt gevormd door de voorgenomen beoogde
bestemmingswijziging. Men heeft het voornemen om het erf in oostelijke richting uit te
breiden. Momenteel heeft het perceel aan de oostzijde een agrarische bestemming.
Het doel van het onderzoek is het beoordelen of de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem
geschikt is voor de huidige en beoogde bestemming.
Het bodemonderzoek is verricht volgens de richtlijnen uit de NEN 5740 (strategie voor het
uitvoeren van verkennend bodemonderzoek, januari 2009) en de onderliggende norm NEN
5725 (Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek,
januari 2009).

2

TERREINGEGEVENS
Voorafgaand aan het bodemonderzoek is er een vooronderzoek conform de NEN 5725
verricht, waarbij het niveau van een ‘standaard vooronderzoek’ is gehanteerd. De resultaten
van het vooronderzoek zijn verwerkt in dit hoofdstuk. Het vooronderzoek richt zich tevens op
de direct aangrenzende percelen.

2.1

Afbakening onderzoekslocatie
Het perceel ten oosten van de Polenweg 21 is kadastraal bekend als gemeente
Noordoostpolder, sectie F, nummer 2101. Het perceel heeft een oppervlakte van 226.530 m².
De onderzoekslocatie bestaat uit het deel van het perceel dat bij het toekomstige erf wordt
betrokken (6.000 m2). De begrenzing van de onderzoekslocatie is weergegeven op de tekening
in bijlage I.

2.2

Huidige situatie
Momenteel heeft het perceel een agrarische bestemming en is in gebruik als landbouwgrond.
Aan de noord- en west zijde wordt het perceel begrenst door een greppel. Aan de westzijde
van de greppel is het erf en het agrarisch bedrijf gelegen (Polenweg 21). Aan de oost- en
zuidzijde grenst de onderzoekslocatie aan landbouwgrond.
De regionale ligging van de locatie is weergegeven in bijlage I.

2.3

Historie tot op heden
Voor het historisch onderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
- gemeente Noordoostpolder (emailcontact met de heer S. Wannige, d.d. 22 juli 2015),
- bodemrapportage Provincie Flevoland (http://bodemrapportage.flevoland.nl,
bijgevoegd in bijlage V),
- oud kaartmateriaal (www.watwaswaar.nl),

2

-
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www.bodemloket.nl,
Nota bodembeheer provincie Flevoland (d.d. 07 maart 2012)

Uit informatie van de gemeente Noordoostpolder blijkt dat op het perceel Polenweg 21 een
historisch en een verkennend bodemonderzoek zijn uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn in de
volgende paragraaf beschreven. De bodemonderzoeken zijn ten weten van de huidige
onderzoekslocatie uitgevoerd. Op de onderhavige locatie zelf is voor zover bekend geen
bodemonderzoek uitgevoerd.
Uit de bodemrapportage van de Provincie Flevoland blijkt dat op het perceel Polenweg 21 een
verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd. Deze is beschreven in de volgende paragraaf.
Daarnaast staan er o.a. diverse tanks geregistreerd in de periode vanaf 1982 tot heden. Het
bodemonderzoek en de activiteiten zijn geregistreerd ten westen van de huidige
onderzoekslocatie.
Uit informatie van www.bodemloket.nl blijkt dat op het perceel Polenweg 21 twee
bodemonderzoeken zijn uitgevoerd: een historisch onderzoek en een niet gespecificeerd
verkennend bodemonderzoek. Deze zijn in de volgende paragraaf beschreven. Tevens staan
diverse verdachte activiteiten geregistreerd, o.a. diverse tanks en pompinstallaties. Deze
verdachten activiteiten zijn geregistreerd ten westen van de onderhavige onderzoekslocatie.
Uit het historisch kaartmateriaal blijkt dat de onderzoekslocatie, na de realisatie van de
Noordoostpolder, altijd een agrarische bestemming heeft gehad. De locatie blijkt nooit
bebouwd te zijn geweest en er zijn geen sloten gedempt.
Uit de Nota bodembekeer gemeente Noordoostpolder blijkt dat de onderzoekslocatie functie
‘landbouw/natuur’ heeft. De ontgravingsklasse voor de bodem en de toepassingsklasse zijn
beide ‘landbouw/natuur’.
Zover bekend zijn er geen sloten gedempt, is er niet structureel afval gestort of verbrand en is
het maaiveld niet opgehoogd. Voor zover bekend zijn er geen (grote) obstakels, zijnde puin,
funderingsresten, slakken, sintels en/of asfalt in de bodem aanwezig.
Voor zover bekend hebben zich op of in de directe omgeving van de onderzoekslocatie geen
calamiteiten voorgedaan, waardoor mogelijk bodemverontreiniging zou kunnen zijn ontstaan.
2.4

Voorgaand onderzoek
In 1996 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel Polenweg 21 te Bant
(door Ijsselmeerbeton Funderingstechnologie b.v., projectnummer 60815, Milieuonderzoek
betreffende een verkennend bodemonderzoek te Bant aan de Polenweg 21, d.d. 31 januari
1996). De aanleiding betrof een transactie van de locatie. Ter plaatse van de ondergrondse
hbo-tank en de ondergrondse petroleumtank zijn zintuiglijk en analytisch geen verhogingen
aangetoond. Op het overige deel van de onderzoekslocatie (het erf) zijn lichte verhogingen
aangetoond aan olie en PAK. Er is geen analyse uitgevoerd op bestrijdingsmiddelen. In het
grondwater zijn geen verhogingen aangetoond.
Door een combinatie van Combinatie Consulmij en MUG Ingenieursbureau is een historisch
onderzoek uitgevoerd aan de Polenweg 21 te Bant (project HOFLD09, Historisch onderzoek
Polenweg 21 te Bant (gemeente Noordoostpolder, d.d. 6 november 2009). De locatie is door
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de Provincie Flevoland geselecteerd als potentiele spoedlocatie in het kader van het project
‘Identificatie Spoedlocaties’. Uit de rapportage blijkt dat 1982 een vergunning is afgegeven
het oprichten, in werking brengen en houden voor een akkerbouwbedrijf. In het bedrijf vindt
ondergrondse opslag plaats van 3000 liter HBO, 2000 liter gasolie (tractorpetroleum) en 2000
liter benzine. Tevens is er een bestrijdingsmiddelenkast aanwezig voor eigen gebruik alsmede
een wagenberging. In 1983 wordt een vergunning verleend voor het uitbreiden van een
akkerbouwbedrijf met een aardappelloods. In 1994 wordt melding Besluit
akkerbouwbedrijven milieubeheer voor het van toepassing worden van het besluit op
onderhavige inrichting gedaan. Bij deze melding worden de ondergrondse tanks niet meer
genoemd. Wel is er sprake van een bovengrondse dieselolietank van 2500 liter en een
bestrijdingsmiddelenkast. In 1996 wordt een melding Besluit akkerbouwbedrijven
milieubeheer voor het uitbreiden van de inrichting. Er is geen sprake meer van opslag van
bestrijdingsmiddelen. In 2001 wordt een melding Besluit akkerbouwbedrijven milieubeheer
voor het uitbreiden van een bestaande inrichting gedaan. De uitbreiding bestaat uit het
realiseren van meer bewaarplaatsen en een verwerkingsruimte. Uit de rapportage blijkt dat er
4 verdachte activiteiten op het perceel zijn vastgesteld: een dieselpompinstallatie, een
ondergrondse hbo-tank, een bestrijdingsmiddelenopslagplaats en een benzinepompinstallatie
(allen voor 1987). Uit de beoordeling volgt dat er geen potentiele spoedlocatie betreft.
2.5

Toekomstige situatie
Het weilandperceel wordt ontwikkeld als erf bij het agrarische bedrijf. De bestemming wordt
‘bedrijfsmatig’.

2.6

Hypothese en onderzoeksopzet
Ter plaatse van de onderzoekslocatie wordt voorafgaand aan het bodemonderzoek geen
verontreiniging verwacht. De locatie wordt aangemerkt als onverdacht. De
onderzoeksstrategie volgt de "Onderzoeksstrategie voor een onverdachte locatie (ONV)" van
de NEN 5740.
Opgemerkt dient te worden dat een verkennend bodemonderzoek volgens een
steekproefsgewijze opzet wordt uitgevoerd. Tevens dient het bodemonderzoek beschouwd te
worden als een tijdelijk vastgestelde status van de bodemkwaliteit ter plaatse. Derhalve kan in
bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een toekomstige bestemmingswijziging of aanvraag van
een omgevingsvergunning) de geldigheidsduur van het onderzoek beperkt zijn.
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4

3

VELDWERK

3.1

Uitvoering
Het verrichten van de boringen en het plaatsen van de peilbuis heeft op 24 juli 2015
plaatsgevonden onder leiding van de heer L.J. Schuil. Het grondwater is op 31 juli 2015
bemonsterd door de heer J.W. Visser.
In totaal zijn ter plaatse van de onderzoekslocatie zestien boringen verricht (nrs. 01 t/m 16).
De boringen zijn verspreid over de onderzoekslocatie verricht. Boring 09 is voorzien van een
peilbuis in verband met de centrale ligging op het perceel. De ligging van de boringen en de
peilbuis is weergegeven in bijlage I.
Alle boringen zijn uitgevoerd tot een minimale diepte van 0,5 m-mv (meter minus maaiveld).
De boringen 01, 07 en 12 zijn doorgezet tot 1,2 m-mv en boring 09 is doorgezet tot 2,3 m-mv
in verband met de afwerking met een peilbuis.

3.2

Resultaten

3.2.1 Grond
Bodemopbouw
Vanaf het maaiveld tot een diepte van circa 0,5 m-mv bestaat de bodem uit klei. Hieronder is
een laag veen aanwezig tot circa 0,7 m-mv en hieronder tot de maximale boordiepte van 2,3
m-mv zand.
De boorprofielen zijn weergegeven in bijlage II.
Zintuiglijke waarnemingen
In de boven- en ondergrond zijn zintuiglijk geen bodemvreemde bijmengingen waargenomen.
Er is visueel geen asbestverdacht materiaal in of op de bodem aangetroffen.
3.2.2 Grondwater
In onderstaande tabel zijn de gegevens vermeld, die zijn verzameld tijdens de monstername
van het grondwater.
Tabel 3.1: Veldwerkgegevens grondwater
peilbuis

filterstelling
(m-mv)

grondwaterstand
(m-mv)

pH

EC
(mS/cm)

Troebelheid (NTU)

09

1,3-2,3

0,9

6,7

0,930

10,2

5
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CHEMISCHE ANALYSES
De analyses en bewerkingen zijn uitgevoerd door een RvA-geaccrediteerd laboratorium.

4.1

Toetsingskader
De analyseresultaten zijn getoetst aan de normwaarden uit de ‘Circulaire Bodemsanering per
1 juli 2013’ en Bijlage B van de ‘Regeling Bodemkwaliteit’. Hierin zijn de achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventiewaarden (grond en grondwater)
gedefinieerd. In de NEN 5740 is daarnaast een tussenwaarde (T-waarde) gedefinieerd als het
rekenkundig gemiddelde van de achtergrond-/streefwaarde en de interventiewaarde.
Overschrijdingen van de normen kunnen worden geïnterpreteerd als een:
lichte verhoging :
matige verhoging:
sterke verhoging :

gehalte > achtergrondwaarde (grond) of streefwaarde (grondwater)
gehalte > T-waarde (tussenwaarde)
gehalte > interventiewaarde

Een verhoging ten opzichte van de T- of interventiewaarde vormt aanleiding tot het uitvoeren
van een aanvullend onderzoek.
De meetwaarden worden gecorrigeerd naar een standaard bodemtype met 25% lutum en 10%
organische stof. Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden berekend en getoetst via de
landelijke toetsingsmodule BoToVa (Bodem Toets- en Validatieservice). De toetsing is
opgenomen in bijlage III.
De normen geldend voor grond voor barium zijn ingetrokken. Gebleken is dat de
interventiewaarde voor barium lager was dan het gehalte dat van nature in de bodem voorkomt.
Alleen als verhoogde bariumgehalten het gevolg zijn van een antropogene bron (menselijk
handelen), kan het bevoegd gezag dit gehalte beoordelen aan de voormalige normen. Het
gehalte barium moet wel gemeten blijven worden.
Conform de Wet Bodembescherming (Wbb) is de ernst van de verontreiniging gerelateerd aan
een omvangscriterium. Om van een ‘geval van ernstige bodemverontreiniging’ te spreken,
dient voor tenminste één stof de gemiddelde concentratie van minimaal 25 m³ grond of 100
m³ bodemvolume grondwater de interventiewaarde te worden overschreden.
Voor een geval van ernstige bodemverontreiniging dat is ontstaan vóór 1987 geldt formeel een
saneringsplicht. In de praktijk wordt een sanering alleen verplicht gesteld indien sprake is van
actuele risico’s, of indien dat bij een functiewijziging (bijvoorbeeld bouw) noodzakelijk is. Bij
ongewijzigd gebruik en de afwezigheid van risico’s wordt bij een historische verontreiniging
geen termijn aan de saneringsverplichting opgelegd.
Indien de verontreiniging geheel of grotendeels na 1 januari 1987 is ontstaan, is sprake van
een ‘nieuw geval van bodemverontreiniging’. Vanuit de zorgplicht in de Wet
bodembescherming dient een nieuw geval van bodemverontreiniging, ongeacht de mate en
omvang van de verontreiniging, in beginsel terstond te worden verwijderd.
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4.2

Analyses grond
De analyseresultaten zijn weergegeven in tabel 4.1. De analysecertificaten zijn opgenomen in
bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.
Tabel 4.1: Gestandaardiseerde analyseresultaten grond (mg/kg d.s.)
Ref

Monsters

Ba@

Waarnemingen

Cd

Co

Cu

Hg

Pb

Mo

Ni

Zn

Olie

PAK

PCB

Bovengrond

BG1

01(0,00-0,50)
03(0,00-0,40)
10(0,00-0,50)
12(0,00-0,50)
14(0,00-0,50)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BG2

04(0,00-0,40)
05(0,00-0,40)
08(0,00-0,50)
15(0,00-0,50)
16(0,00-0,50)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ondergrond

OG1

01(0,50-0,60)
07(0,50-0,70)
09(0,50-0,70)
12(0,50-0,70)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

OG2

01(0,60-1,10)
07(0,70-1,20)
09(0,70-1,00)
12(0,70-1,20)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ref
waarneming
Ba@
getal
getal*
getal**

: referentie op analysecertificaat
: + (sporen/zwak), ++ (matig), +++ (sterk), ++++ (uiterst)
: de normen voor barium zijn buiten werking gesteld, toetsing vindt plaats aan de vml. normen (AW=190, T=555, I=920)
: het gehalte is kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde (of detectielimiet)
: het gehalte overschrijdt de achtergrondwaarde
: het gehalte overschrijdt de T-waarde
: het gehalte overschrijdt de interventiewaarde

De geselecteerde mengmonsters van de boven- en ondergrond zijn geanalyseerd op het
standaard NEN-pakket. Door middel van dit analysepakket wordt een breed beeld verkregen
van de kwaliteit van de grond.
In het mengmonsters van de kleiige bovengrond BG1 en BG2 en in de mengmonsters
van de venige ondergrond OG1 en zandige ondergrond OG2 zijn alle gemeten
gehalten kleiner dan de achtergrondwaarde en/of detectielimiet.
4.3

Analyses grondwater
De analyseresultaten van grondwater zijn weergegeven in tabel 4.2. De analysecertificaten zijn
opgenomen in bijlage IV, de toetsing aan de normwaarden in bijlage III.
Tabel 4.2: Analyseresultaten grondwater (μg/l)
Peilbuis

filterstelling Ba
(m-mv)

09

1,3-2,3

Cd

Co

Cu

Hg

Pb

Mo

-

-

-

-

-

-

Ni

Zn

VAK
B

getal
getal*
getal**

150

-

-

T
-

E
-

Olie

X
-

S
-

VOCl

N
-

-

-

-

: de concentratie is kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde (of detectielimiet)
: de concentratie overschrijdt de streefwaarde
: de concentratie overschrijdt de T-waarde
: de concentratie overschrijdt de interventiewaarde

Het grondwater is geanalyseerd op het standaard NEN-pakket. Op deze wijze wordt een breed
beeld verkregen van de grondwaterkwaliteit.
In het grondwater afkomstig uit peilbuis 09 is de concentratie barium licht verhoogd.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie Polenweg
21 te Bant is vastgelegd.
De gestelde hypothese, dat geen verontreiniging wordt verwacht, is niet bevestigd. Zintuiglijk
zijn geen bijmengingen waargenomen in de grond. Analytisch zijn geen verhogingen
aangetoond in de grond. In het grondwater is een lichte verhoging aangetoond aan barium. De
gevolgde onderzoeksstrategie geeft echter in voldoende mate de milieuhygiënische situatie ter
plaatse van de onderzoekslocatie weer. Er is derhalve geen aanleiding tot het uitvoeren van
een aanvullend onderzoek.
De onderzoeksresultaten vormen ons inziens geen belemmeringen voor de beoogde
bestemmingswijziging.
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Legenda
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- boorpunt
- boorpunt met peilbuis
- onderzoekslocatie
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- kadastraal nummer
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BIJLAGE II

Legenda (conform NEN 5104)
grind

klei

geur

Grind, siltig

Klei, zwak siltig

Grind, zwak zandig

Klei, matig siltig

geen geur
zwakke geur
matige geur
sterke geur

Grind, matig zandig

Klei, sterk siltig

Grind, sterk zandig

Klei, uiterst siltig

Grind, uiterst zandig

Klei, zwak zandig

uiterste geur

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

Klei, sterk zandig

zand

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde
>0

Zand, kleiïg

>1
>10
Zand, zwak siltig

>100

leem

>1000

Zand, matig siltig

Leem, zwak zandig

>10000

Zand, sterk siltig

Leem, sterk zandig

monsters
geroerd monster

Zand, uiterst siltig

overige toevoegingen

ongeroerd monster

zwak humeus

veen
Veen, mineraalarm

matig humeus

overig
bijzonder bestanddeel

Veen, zwak kleiïg

sterk humeus

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
grondwaterstand

Veen, sterk kleiïg

zwak grindig

Veen, zwak zandig

matig grindig

Veen, sterk zandig

sterk grindig

Gemiddeld laagste grondwaterstand
slib

water

peilbuis
blinde buis

casing

hoogste grondwaterstand
gemiddelde grondwaterstand
laagste grondwaterstand

bentoniet afdichting

filter

Boring:

01

Boring:
0

0

Klei, sterk zandig, beigegrijs

0

0

Klei, matig zandig, grijs
1

1
50

50

02

2

60

Veen, matig zandig, donkerbruin

40
50

50

Veen, zwak zandig, bruin

Zand, matig fijn, zwak siltig, beige
3
100
120

Boring:

03

Boring:
0

0

Klei, matig zandig, grijs
1

50

04
0

0

Klei, matig zandig, grijs
1

40
50

Veen, zwak zandig, bruin

Projectnaam: Polenweg 21 te Bant

50

40
50

Veen, zwak zandig, bruin

Project: 24137
getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring:

05

Boring:
0

0

Klei, sterk zandig, grijs

0

0

Klei, matig zandig, grijs

1

1
40
50

50

Boring:

Veen, zwak zandig, bruin

Boring:
0

Klei, sterk zandig, beigegrijs

100

0

Klei, matig zandig, grijs
1

50

2

08

0

1
50

50

50

07

0

06

70

Veen, matig zandig, donkerbruin

50

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, beige

3
120

Projectnaam: Polenweg 21 te Bant

Project: 24137
getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring:

09

Boring:
0

0

Klei, sterk zandig, beigegrijs

10
0

0

Klei, matig zandig, grijs

1

1
50

50
2

70

3
100

100

Veen, matig zandig, donkerbruin

50

50

Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, bruinbeige
Zand, matig fijn, zwak siltig, licht
beigegrijs

4
150
5
200
6
230

Boring:

11

Boring:
0

0

Klei, matig zandig, grijs
1

50

12
0

0

Klei, matig zandig, beigegrijs
1

50

50

50
2

100

70

Veen, matig zandig, donkerbruin
Zand, matig fijn, matig siltig, zwak
humeus, beige

3
120

Projectnaam: Polenweg 21 te Bant

Project: 24137
getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

Boring:

13

Boring:
0

0

Klei, matig zandig, grijs

0

0

Klei, matig zandig, grijs

1

1
50

50

Boring:

Boring:
0

Klei, matig zandig, grijs

16
0

0

1
50

50

50

15

0

14

Klei, matig zandig, grijs
1

50

Projectnaam: Polenweg 21 te Bant

50

50
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getekend volgens NEN-EN-ISO 14688

BIJLAGE III

Project

24137-Polenweg 21 te Bant

Certificaten

546883

Toetsing

T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 2.0.0

Toetsdatum: 31 juli 2015 09:05

Monsterreferentie

3057012

Monsteromschrijving

BG1

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

AW

T

I

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

1.6

10

Lutum

% (m/m ds)

12.6

25

%

86.7

86.7

@

Droogrest
droogrest

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

22

37

@

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.21

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

3.5

5.7

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

6.4

9.7

-

40

115

190

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds

0.06

0.07

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

12

16

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

10

15

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

44

68

-

140

430

720

mg/kg ds

< 35

< 120

-

190

2595

5000

mg/kg ds

0.35

< 0.35

-

1.5

20.75

40

mg/kg ds

0.005

< 0.024

-

0.02

0.51

1

AW

T

I

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)
Monsterreferentie

3057013

Monsteromschrijving

BG2

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

1.6

10

Lutum

% (m/m ds)

11.3

25

%

85.5

85.5

@

Droogrest
droogrest

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

29

52

@

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.21

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

4.3

7.5

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

8.5

13

-

40

115

190

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds

0.08

0.10

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

15

20

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

12

20

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

55

89

-

140

430

720

mg/kg ds

< 35

< 120

-

190

2595

5000

mg/kg ds

0.35

< 0.35

-

1.5

20.75

40

mg/kg ds

0.005

< 0.024

-

0.02

0.51

1

AW

T

I

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)
Monsterreferentie

3057014

Monsteromschrijving

OG1

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

17.6

10

Lutum

% (m/m ds)

5.9

25

Pagina 1 van 2

Pagina 2 van 2
Droogrest
droogrest

%

48.8

48.8

@

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

34

89

@

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.14

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

3.4

8.4

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

5

6.2

-

40

115

190

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds

0.05

0.06

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

< 10

<8

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

10

22

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

32

48

-

140

430

720

mg/kg ds

280

160

-

190

2595

5000

mg/kg ds

0.35

< 0.20

-

1.5

20.75

40

mg/kg ds

0.005

< 0.0028

-

0.02

0.51

1

AW

T

I

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)
Monsterreferentie

3057015

Monsteromschrijving

OG2

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Gestand.Res. Toetsoordeel

Lutum/Humus
Organische stof

% (m/m ds)

2.1

10

Lutum

% (m/m ds)

1.9

25

78.9

78.9

@

Droogrest
droogrest

%

Metalen ICP-AES
barium (Ba)

mg/kg ds

< 20

< 54

@

cadmium (Cd)

mg/kg ds

< 0.2

< 0.24

-

0.6

6.8

13

kobalt (Co)

mg/kg ds

<3

< 7.4

-

15

102.5

190

koper (Cu)

mg/kg ds

<5

< 7.2

-

40

115

190

kwik (Hg) FIAS/Fims

mg/kg ds

< 0.05

< 0.05

-

0.15

18.075

36

lood (Pb)

mg/kg ds

< 10

< 11

-

50

290

530

molybdeen (Mo)

mg/kg ds

< 1.5

< 1.0

-

1.5

95.75

190

nikkel (Ni)

mg/kg ds

<4

<8

-

35

67.5

100

zink (Zn)

mg/kg ds

< 20

< 33

-

140

430

720

mg/kg ds

< 35

< 120

-

190

2595

5000

mg/kg ds

0.35

< 0.35

-

1.5

20.75

40

mg/kg ds

0.005

< 0.023

-

0.02

0.51

1

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Sommaties
som PAK (10)

Sommaties
som PCBs (7)
Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

-

<= Achtergrondwaarde
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Certificaten

547597

Toetsing

T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie

BoToVa 1.1.0

Toetsdatum: 7 augustus 2015 14:47

Monsterreferentie

3156595

Monsteromschrijving

09-1-1 09 (130-230)

Analyse

Eenheid

Analyseres.

Toetsoordeel

S

T

I

625

Metalen ICP-MS (opgelost)
barium (Ba)

µg/l

150

3.0 S

50

337.5

cadmium (Cd)

µg/l

< 0.2

-

0.4

3.2

6

kobalt (Co)

µg/l

<2

-

20

60

100

koper (Cu)

µg/l

<2

-

15

45

75

Kwik (Hg) niet vluchtig

µg/l

< 0.05

-

0.05

0.175

0.3

lood (Pb)

µg/l

<2

-

15

45

75

molybdeen (Mo)

µg/l

<2

-

5

152.5

300

nikkel (Ni)

µg/l

<3

-

15

45

75

zink (Zn)

µg/l

55

-

65

432.5

800

µg/l

< 50

-

50

325

600

benzeen

µg/l

< 0.2

-

0.2

15.1

30

ethylbenzeen

µg/l

< 0.2

-

4

77

150

naftaleen

µg/l

< 0.02

-

0.01

35.005

70

styreen

µg/l

< 0.2

-

6

153

300

tolueen

µg/l

< 0.2

-

7

503.5

1000

µg/l

0.2

-

0.2

35.1

70

dichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

0.01

500.005

1000

1,1-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

453.5

900

1,2-dichloorethaan

µg/l

< 0.2

-

7

203.5

400

1,1-dichlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

trichloormethaan

µg/l

< 0.2

-

6

203

400

tetrachloormethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

5.005

10

1,1,1-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

150.005

300

1,1,2-trichloorethaan

µg/l

< 0.1

-

0.01

65.005

130

trichlooretheen

µg/l

< 0.2

-

24

262

500

tetrachlooretheen

µg/l

< 0.1

-

0.01

20.005

40

vinylchloride

µg/l

< 0.2

-

0.01

2.505

5

som C+T dichlooretheen

µg/l

0.1

-

0.01

10.005

20

som dichloorpropanen

µg/l

0.4

-

0.8

40.4

80

< 0.2

@

Minerale olie
minerale olie (florisil clean-up)

Vluchtige aromaten

Sommaties aromaten
som xylenen

Vluchtige chlooralifaten

Sommaties

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers
tribroommethaan

µg/l

Toetsoordeel monster 3156595:
Legenda
@

Geen toetsoordeel mogelijk

-

<= Streefwaarde

xS

x maal Streefwaarde
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BIJLAGE IV

Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw F. Verhagen
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

24137-Polenweg 21 te Bant
Project 546883
546883_certificaat_v1
SDSH-YBQT-ZQSR-TCRU
3 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 31 juli 2015
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
F +31-(0)20-597 66 89
klantenservice@omegam.nl
www.omegam.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 546883
: 24137-Polenweg 21 te Bant
: Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
3057012 = BG1
3057013 = BG2
3057014 = OG1
Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)
Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) FIAS/Fims
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
3057012
Grond
uitgevoerd
<1
nvt
uitgevoerd

24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
3057013
Grond
uitgevoerd
<1
nvt
uitgevoerd

24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
3057014
Grond
uitgevoerd
<1
nvt
uitgevoerd

86,7
1,6
12,6

85,5
1,6
11,3

48,8
17,6
5,9

22
< 0,20
3,5
6,4
0,06
12
< 1,5
10
44

29
< 0,20
4,3
8,5
0,08
15
< 1,5
12
55

34
< 0,20
3,4
5,0
0,05
< 10
< 1,5
10
32

< 35

< 35

280

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SDSH-YBQT-ZQSR-TCRU

Ref.: 546883_certificaat_v1

Tabel 2 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 546883
: 24137-Polenweg 21 te Bant
: Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
3057015 = OG2

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster)
S gewicht artefact
S soort artefact
S voorbewerking AS3000

g

Algemeen onderzoek - fysisch
S droogrest
%
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds)
S lutumgehalte (pipetmethode)
% (m/m ds)

24/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
3057015
Grond
uitgevoerd
<1
nvt
uitgevoerd
78,9
2,1
1,9

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba)
mg/kg ds
S cadmium (Cd)
mg/kg ds
S kobalt (Co)
mg/kg ds
S koper (Cu)
mg/kg ds
S kwik (Hg) FIAS/Fims
mg/kg ds
S lood (Pb)
mg/kg ds
S molybdeen (Mo)
mg/kg ds
S nikkel (Ni)
mg/kg ds
S zink (Zn)
mg/kg ds

< 20
< 0,20
< 3,0
< 5,0
< 0,05
< 10
< 1,5
<4
< 20

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
mg/kg ds

< 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen
mg/kg ds
S fenantreen
mg/kg ds
S anthraceen
mg/kg ds
S fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)antraceen
mg/kg ds
S chryseen
mg/kg ds
S benzo(k)fluoranteen
mg/kg ds
S benzo(a)pyreen
mg/kg ds
S benzo(ghi)peryleen
mg/kg ds
S indeno(1,2,3-cd)pyreen
mg/kg ds
S som PAK (10)
mg/kg ds

< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
< 0,05
0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28
mg/kg ds
S PCB -52
mg/kg ds
S PCB -101
mg/kg ds
S PCB -118
mg/kg ds
S PCB -138
mg/kg ds
S PCB -153
mg/kg ds
S PCB -180
mg/kg ds
S som PCBs (7)
mg/kg ds

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,005

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: SDSH-YBQT-ZQSR-TCRU

Ref.: 546883_certificaat_v1

Tabel 3 van 3
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 546883
: 24137-Polenweg 21 te Bant
: Grondslag Kamerik

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: SDSH-YBQT-ZQSR-TCRU

Ref.: 546883_certificaat_v1

Oliechromatogram 1 van 1

OLIE-ONDERZOEK
Monstercode
Project omschrijving
Uw referentie
Methode

:
:
:
:

3057014
24137-Polenweg 21 te Bant
OG1
minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling
OLIEFRACTIEVERDELING
1)
2)
3)
4)

fractie > C10 - C19
fractie C19 - C29
fractie C29 - C35
fractie C35 -< C40

<1 %
8%
84 %
8%

minerale olie gehalte: 280 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond
Voorbewerking AP04
Voorbewerking water
Analyse
Interpretatie

:
:
:
:
:

Extractie gebaseerd op NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Extractie conform NEN 6978, incl. florisil clean-up.
Extractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up
: Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)
Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.
Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: SDSH-YBQT-ZQSR-TCRU

Ref.: 546883_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 546883
: 24137-Polenweg 21 te Bant
: Grondslag Kamerik

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

potnr

3057012

BG1

01
03
10
12
14

0-0.5
0-0.4
0-0.5
0-0.5
0-0.5

1779113AA
1779109AA
1779018AA
1779077AA
1779006AA

3057013

BG2

04
05
08
15
16

0-0.4
0-0.4
0-0.5
0-0.5
0-0.5

1779047AA
1779112AA
1779108AA
1779070AA
1779076AA

3057014

OG1

01
07
09
12

0.5-0.6
0.5-0.7
0.5-0.7
0.5-0.7

1779039AA
1779041AA
1779057AA
1779080AA

3057015

OG2

01
07
09
12

0.6-1.1
0.7-1.2
0.7-1
0.7-1.2

1779114AA
1779110AA
1779094AA
1779073AA

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: SDSH-YBQT-ZQSR-TCRU

Ref.: 546883_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 546883
: 24137-Polenweg 21 te Bant
: Grondslag Kamerik

Analysemethoden in Grond (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Samplemate
Droogrest
Organische stof (gec. voor lutum)
Lutumgehalte (pipetmethode)
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
PAKs
PCBs

:
:
:
:
:
:
:

Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Conform AS3010 prestatieblad 2
Conform AS3010 prestatieblad 3
Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN-ISO 16772 en destructie conform NEN
6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 5; NEN 6966 en destructie conform NEN 6961
Conform AS3010 prestatieblad 7
Conform AS3010 prestatieblad 6
Conform AS3010 prestatieblad 8

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: SDSH-YBQT-ZQSR-TCRU

Ref.: 546883_certificaat_v1

Grondslag Kamerik
T.a.v. mevrouw F. Verhagen
Nijverheidsweg 7
3471 GZ KAMERIK

Uw kenmerk
:
Ons kenmerk
:
Validatieref.
:
Opdrachtverificatiecode :
Bijlage(n)
:

24137-Polenweg 21 te Bant
Project 547597
547597_certificaat_v1
ERQO-OWXH-UXDT-JPTS
2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 7 augustus 2015
Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.
Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.
Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.
Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V.
H.J.E. Wenckbachweg 120
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht
Nederland

T +31-(0)20-597 66 80
F +31-(0)20-597 66 89
klantenservice@omegam.nl
www.omegam.nl

IBAN NL 16 BNPA 0227667980
BIC BNPANL2A
BTW nr. NL8139.67.132.B01
KvK nr. 34215654

Tabel 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 547597
: 24137-Polenweg 21 te Bant
: Grondslag Kamerik

Monsterreferenties
3156595 = 09-1-1 09 (130-230)

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Startdatum
Monstercode
Matrix

:
:
:
:
:

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba)
µg/l
S cadmium (Cd)
µg/l
S kobalt (Co)
µg/l
S koper (Cu)
µg/l
S Kwik (Hg) niet vluchtig
µg/l
S lood (Pb)
µg/l
S molybdeen (Mo)
µg/l
S nikkel (Ni)
µg/l
S zink (Zn)
µg/l
Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up)
µg/l
Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen
µg/l
S ethylbenzeen
µg/l
S naftaleen
µg/l
S styreen
µg/l
S tolueen
µg/l
S xyleen (ortho)
µg/l
S xyleen (som m+p)
µg/l
S som xylenen
µg/l
Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S dichloormethaan
µg/l
S 1,1-dichloorethaan
µg/l
S 1,2-dichloorethaan
µg/l
S 1,1-dichlooretheen
µg/l
S 1,2-dichlooretheen (trans)
µg/l
S 1,2-dichlooretheen (cis)
µg/l
S 1,1-dichloorpropaan
µg/l
S 1,2-dichloorpropaan
µg/l
S 1,3-dichloorpropaan
µg/l
S trichloormethaan
µg/l
S tetrachloormethaan
µg/l
S 1,1,1-trichloorethaan
µg/l
S 1,1,2-trichloorethaan
µg/l
S trichlooretheen
µg/l
S tetrachlooretheen
µg/l
S vinylchloride
µg/l
S som C+T dichlooretheen
µg/l
S som dichloorpropanen
µg/l
Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan
µg/l

31/07/2015
31/07/2015
31/07/2015
3156595
Grondwater

150
< 0,2
<2
<2
< 0,05
<2
<2
<3
55
< 50

< 0,2
< 0,2
< 0,02
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,2
0,2

< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,2
< 0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,2
< 0,1
< 0,2
0,1
0,4
< 0,2

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn op basis van het schema AS 3000 geaccrediteerd.
Opdrachtverificatiecode: ERQO-OWXH-UXDT-JPTS

Ref.: 547597_certificaat_v1

Tabel 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 547597
: 24137-Polenweg 21 te Bant
: Grondslag Kamerik

Opmerkingen m.b.t. analyses
Opmerking(en) algemeen
Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: ERQO-OWXH-UXDT-JPTS

Ref.: 547597_certificaat_v1

Bijlage 1 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 547597
: 24137-Polenweg 21 te Bant
: Grondslag Kamerik

Barcodeschema's
Monstercode Uw referentie

monster

diepte

potnr

3156595

09
09

1.3-2.3
1.3-2.3

0140935MM
0225132YA

09-1-1 09 (130-230)

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: ERQO-OWXH-UXDT-JPTS

Ref.: 547597_certificaat_v1

Bijlage 2 van 2
ANALYSECERTIFICAAT
Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

: 547597
: 24137-Polenweg 21 te Bant
: Grondslag Kamerik

Analysemethoden in Grondwater (AS3000)
AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.
Barium (Ba)
Cadmium (Cd)
Kobalt (Co)
Koper (Cu)
Kwik (Hg) niet vluchtig
Lood (Pb)
Molybdeen (Mo)
Nikkel (Ni)
Zink (Zn)
Minerale olie (florisil clean-up)
Aromaten (BTEXXN)
Styreen
Chlooralifaten
Vinylchloride

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 3; NEN-EN-ISO 17294-2
Conform AS3110 prestatieblad 5
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1
Conform AS3130 prestatieblad 1

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
Opdrachtverificatiecode: ERQO-OWXH-UXDT-JPTS

Ref.: 547597_certificaat_v1

BIJLAGE V

Bodemrapportage
Polenweg 21 Bant

WBB-locaties
HBB-locaties
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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Geselecteerd gebied

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

FL017100414

11

Topografie

13

Kaart WBB-locaties

14

Kaart HBB-locaties

15

Asbestverdenkingenkaart

16

Luchtfoto's

18

Omschrijving kolommen

27

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 2 van 28 - 21-07-2015

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.
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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 (Wbblocaties), 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.

Rapportage GloBis-gegevens Provincie Flevoland - Pagina 7 van 28 - 21-07-2015

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

Adres

Postcode Plaats

UBIcode

POLENWEG
22

8314PN BANT

631241 dieseltank (ondergronds) 1985

heden

A0171000352 FL017100414 POLENWEG
21

8314PL BANT

50512

heden

A0171000362

WBB-code
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Ubi-omschrijving

dieselpompinstallatie
(eigen gebruik)

van

1983

tot

Overzicht WBB-locaties
WBB-code

Locatienaam

Adres

Plaats

Gemeente

FL017100414

POLENWEG 21

POLENWEG 21

8314 PL BANT

Noordoostpolder Uitvoeren OO
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Vervolgtaak

Detailinformatie WBB-locaties
FL017100414
WBB-code

FL017100414

Locatienaam

POLENWEG 21

Straat + huisnummer

POLENWEG 21

Plaats

8314 PL 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

Afgegeven beschikkingen
Geen gegevens beschikbaar

Uitgevoerde bodemonderzoeken
Datum

Onderzoekstype

06-11-2009 Historisch
onderzoek

Naam

Onderzoeksbureau

Referentienummer

Rapport Historisch
Onderzoek Polenweg 21
te Bant

Combinatie Consulmij MUG HOFLD09

932214

Historische bedrijfsactiviteiten op deze locatie
UBI-code

UBI-omschrijving

Van

Tot

50512

dieselpompinstallatie (eigen gebruik)

1983

heden

50512

dieselpompinstallatie (eigen gebruik)

1982

heden

631241

dieseltank (ondergronds)

1996

heden

631241

dieseltank (ondergronds)

1994

heden

631242

hbo-tank (ondergronds)

1983

heden

631242

hbo-tank (ondergronds)

1982

heden
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Kenmerk

631246

benzinetank (ondergronds)

1983

heden

631246

benzinetank (ondergronds)

1982

heden

631298

bestrijdingsmiddelenopslagplaats

1994

heden

631298

bestrijdingsmiddelenopslagplaats

1983

heden

631298

bestrijdingsmiddelenopslagplaats

1982

heden

Aangetroffen verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Uitgevoerde deelsaneringen
Geen gegevens beschikbaar

Restverontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar
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Topografie

Geselecteerd gebied
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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Topografie

Kaart WBB-locaties

Gesaneerd

Geen vervolgactie bekend

Bodemonderz. Uitgev.;geen vervolg nodig

Historische activiteiten bekend

Bodemonderz. Uitgev.;in procedure

Geselecteerd gebied

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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Kaart HBB-locaties

Asbest Agrarisch gebouwen

Geselecteerd gebied

Asbest Hinderwetvergunningen

HBB-locaties

Asbest Historische bedrijfsactiviteiten
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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Asbestverdenkingenkaart
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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
Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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Luchtfoto's
1947

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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1949

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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1960

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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1971

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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1981

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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1989

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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2000

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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2003

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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2006

Coördinaten volgens RDM (Rijksdriehoeksmeting)
middelpunt: X 176822
Y 532801
buffer: 250 meter
Datum rapportage: 21-07-2015
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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.
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BIJLAGE VI

Verklarende woordenlijst
Wet bodembescherming (Wbb): Deze wet is er vooral op gericht om in het belang van het milieu regels te
stellen om bodemverontreiniging te voorkomen, te onderzoeken en te saneren.
NEN-5725: Richtlijn voor gedegen vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd voorafgaand aan het
feitelijke onderzoek van de bodem (= veld- en laboratoriumonderzoek). De bij het vooronderzoek verzamelde
informatie dient om te komen tot een adequate invulling van het veld- en laboratoriumonderzoek en draagt bij aan
de verklaring van de resultaten van het bodemonderzoek.
NEN-5740: Deze norm beschrijft de werkwijze voor het opstellen van de onderzoeksstrategie bij verkennend
bodemonderzoek naar de aanwezigheid van bodemverontreiniging. De norm is van toepassing op verkennend
onderzoek van zowel onverdachte als verdachte locaties.
Standaard NEN analysepakket grond en grondwater
Boven- en ondergrond

Grondwater

Metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink)

*

*

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (PAK)

*

Polychloorbifenylen (PCB)

*

Minerale olie

*

*

Vluchtige aromaten (BTEXSN)

*

Vluchtige chlooralifaten (VOCl)

*

m-mv: diepte in meter minus maaiveld
pH: zuurgraad
EC: Geleidingsvermogen
NTU: de eenheid waarin troebelheid (van onder andere) water wordt uitgedrukt
Streefwaarde: deze waarde geeft voor grondwater aan wat het ijkpunt is voor de milieukwaliteit op de lange
termijn, uitgaande van Verwaarloosbare Risico’s voor het ecosysteem
Achtergrondwaarde: deze waarde is voor grond vastgesteld op basis van de gehalten zoals die voorkomen in de
bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen.
Interventiewaarde: Is de waarde die het kwaliteitsniveau aangeeft, waarop de functionele eigenschappen van de
bodem, voor mens, dier en plant ernstig zijn verminderd of dreigen tot worden verminderd.
T-waarde (tussenwaarde): Is voor grondwater gelijk aan (streefwaarde+interventiewaarde)/2 en voor grond
gelijk aan (achtergrondwaarde+interventiewaarde)/2. Overschrijding van de T-waarde geeft aan dat er mogelijk
een aanvullend/nader onderzoek nodig is.
Maximale Waarde wonen (MWw): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘wonen’.
Maximale Waarde industrie (MWi): deze waarde geeft de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de
bodem blijvend geschikt te houden voor de functie ‘industrie’.
Gebruikte afkortingen van stoffen:
Ba

Barium

Olie

Minerale olie

Cd

Cadmium

VAK

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Co

Kobalt

B

Benzeen

Cu

Koper

T

Tolueen

Hg

Kwik

E

Ethylbenzeen

Pb

Lood

X

Xylenen

Mo

Molybdeen

S

Styreen

Ni

Nikkel

Naft.

Naftaleen

Zn

Zink

VOCl

Vluchtige Organochloorverbindingen

PAK

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen

PCB

Polychloorbifenylen

Oer: een inspoelingslaag van sesqui-oxiden (aluminium- en ijzeroxiden) boven de hoogste grondwaterstand. De
oxiden zijn afkomstig van hoger gelegen bodemhorizonten. Oer is vaak harder dan het bodemmateriaal zelf.
Gley: (oranje-bruine) ijzer-/roestvlekken die worden gevormd als gevolg van een fluctuerende grondwaterstand.
Gley komt, in tegenstelling tot oer, niet voor in hardere brokjes maar uit zich voornamelijk in kleurverschil.

1

Conserveringstermijnen:
In enkele gevallen kan analyse van een monster niet plaats vinden binnen een vastgestelde conserveringstermijn.
Voorbeelden zijn het uitsplitsen van mengmonsters en het gefaseerd analyseren van monsters bij nader
onderzoek. Overschrijding van de conserveringstermijn leidt tot een opmerking in de bijlagen bij een
analysecertificaat. De maximale conserveringstermijn is stofafhankelijk. Voor enkele vluchtige verbinden
(aromaten, naftaleen) geldt een termijn van 4 dagen. Voor droge stof en minerale olie bedraagt de termijn 7
dagen. Overige stoffen hebben een langere conserveringstermijn (PAK 14 dagen, organische stof 28 dagen, zware
metalen 6 maanden). Conserveringstermijnen zijn opgesteld in SIKB-protocol 3001 (versie 3, september 2009).
De conserveringstermijn is vastgesteld op de periode waarbinnen de standaardafwijking van het meetresultaat
niet meer dan 2,5 of 5 % bedraagt (afhankelijk van het monstertype).
Analyse op droge stof vindt bij elke grondanalyse plaats. Overschrijding van een conserveringstermijn vindt
derhalve veelal plaats op basis van deze parameter (termijn 7 dagen). Omegam Laboratoria heeft eigen onderzoek
verricht naar de conserveringstermijn van droge stof (rapportage juni 2007, verricht conform NEN-ISO 11465 en
gevalideerd op basis van SIKB project 55). Uit het rapport blijkt dat de gehaltes droge stof bij een
conserveringstermijn van tenminste 42 dagen niet afnemen.
Overschrijding van een conserveringstermijn bedraagt over het algemeen niet meer dan enkele dagen. In die tijd
worden de monsters altijd koel en donker bewaard. Gezien de geringe standaardafwijking van 2,5 of 5 % waarop
een conserveringstermijn is gedefinieerd, wordt gesteld dat een meetresultaat bij een geringe overschrijding van
de conserveringstermijn, ook slechts in geringe mate kan afwijken van het daadwerkelijke gehalte op het moment
van monstername.

2

Bijlage 3:
W a ter toets en r ea c ti e wa ter s c h a p

datum
22-7-2015
dossiercode 20150722-37-11324
Â
Geachte heer/mevrouw D. Terpstra,
U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de emailÂ 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 notitieÂ isÂ
automatischÂ gegenereerd op basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze
uitgangspuntennotitie bevat de voor uw plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieÃ«n 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 vanÂ 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. InhoudelijkeÂ opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf
2.1. Thema veiligheidÂ
2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde
Streefbeeld
Het buitenwater is een reÃ«le 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.
Â
Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling
kan opvangen. DeÂ planontwikkelingÂ 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.Â
Â
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.
Â
Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 2500
m2 toe. Indien deze toename groter of gelijk isÂ aan 2500 m2 dan is compensatieÂ 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 5,5% van de netto toename aan
verharding*Â als open waterÂ moet worden gecompenseerd.Â Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van
beleidsregel compensatie toename verharding en versnelde afvoer)Â gaat het om het benodigdeÂ oppervlak open waterÂ op

de hoogte vanÂ het streefpeil.
* IndienÂ in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voorÂ compensatie van de toename vanÂ verharding dan
betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentageÂ 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.Â Dit moetÂ binnen hetzelfde
peilgebiedÂ zijn of eventueel benedenstrooms. DeÂ 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 m2Â 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.Â U kunt contact opnemen met het waterschapÂ omÂ de aanpak te bespreken.
Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van Ã©Ã©n 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 gelegenÂ is in een natuurgebied en waarbijÂ meer dan 2500 m2 verharding wordt toegevoegd
is de bergingsnorm niet van toepassing.Â Hierbij is een maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer
bij maatgevende gebeurtenissenÂ gelijk blijft aan de huidige afvoer.Â U kunt contact opnemen met het waterschap om de
aanpak te bespreken.Â Â

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 behoeftÂ de ambtelijke goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken. Â
Â
Â
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) eenÂ 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:Â
●
●
●
●
●
●
●
●
●

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:Â
- aan Ã©Ã©n 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. Â
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 deÂ te verwachtenÂ waterkwaliteit.
Randvoorwaarde(n) en ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig
beÃ¯nvloed 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 beÃ¯nvloeding 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.Â
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 variÃ«ren 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 geÃ¯soleerde 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]
Â 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)Â
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 buisÂ wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning
nodig.Â
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.
Â 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 wordtÂ 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 geÃ¯nfiltreerd of direct afgevoerd naar open water.Â Ook ter
compensatie van het afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.Â Â
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.Â
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 wordtÂ verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het
waterschap.Â Er wordt de volgendeÂ voorkeursvolgorde in het omgaan metÂ afvalwaterÂ 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.
Â
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Geachte mevrouw Wierstra,
ONDERWERP

voorontwerpbestemmingsplan
'Landelijk gebied 2004,
Polenweg 21 te Bant'

In het kader van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3 . 1 . 1 . van
het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, hebben wij van u het voorontwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Polenweg 21 te Bant' ontvangen.
Via deze brief geven wij een reactie op het plan.
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Algemeen
Voorliggende ontwikkeling voorziet in juridisch-planologische regeling teneinde
de bouw van een machineberging te realiseren op het erf van
een akkerbouwbedrijf aan de Polenweg 21 te Bant mogelijk te maken.
Digitale watertoets
Door middel van de digitale watertoets heeft u van Waterschap Zuiderzeeland
voor het plangebied op 22 juli 2015 een standaard waterparagraaf/uitgangspuntennotitie ontvangen (dossiercode 20150722-37-11324).

UW BRIEF V A N

29 oktober 2015

Normale procedure
Uit deze toets is voor het plangebied de 'normale procedure' naar voren
gekomen. De normale procedure is van toepassing als een actieve
betrokkenheid van het waterschap bij de ruimtelijke ontwikkeling van
belang is.

U W KENMERK

VERZONDEN

11 DEC 2015

Over het beleidsthema 'Voldoende water' die voor dit ruimtelijk plan van
toepassing is hebben wij nog opmerkingen c.q. aanvullingen.
Inhoudelijk
Voldoende w a t e r
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.

ADRES

WATERSCHAPSHUIS

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad
www.zuiderzeeland.nl

T (0320) 274 911
waterschap@zuiderzeeland.nl

Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Conform de beleidsregel
'Compensatie toename verharding en versnelde afvoer' dient de netto toename
aan verharding vanaf 2.500 m (betreft grens compensatieplicht voor plannen
binnen landelijk gebied) te worden gecompenseerd.
2

Compensatieopgave toename verhard oppervlak
Op basis van de toelichting van het voorliggend plan Is er sprake van een
toename van het verhard oppervlak met 7.500 m . Conform de beleidsregel
'Compensatie toename verharding en versnelde afvoer' dient 5,5% van de
totale toename van het verhard oppervlak (7.500 m ) te worden gecompenseerd
(Is 412,5 m ) .
2

2

2

Graven watergang om het erf
Conform de toelichting van voorliggend plan voorziet voorliggend plan in de aanleg van een watergang om het erf. De betreffende watergang zal onder een zodanig profiel worden aangelegd dat het gecreëerde waterbergend vermogen In
de watergang (ten minste 600 m ) kan worden ingezet voor de, als gevolg van
de toename van het verhard oppervlak, ontstane compensatieopgave.
2

Huidig
watersysteem
Conform gegevens van het waterschap is in de huidige situatie sprake
van een watersysteem om het erf. Een deel van dit watersysteem, ten
oosten en zuidoosten van het erf, betreft een verlegd deel van de kavelsloot F50/F51. Dlt deel van de kavelsloot F50/F51 is gedurende de periode
vanaf 1996 verlegd in oostelijke richting om ruimte te bieden aan de uitbreiding van het erf.
Hoewel niet beschreven in de toelichting en weergegeven op de tekening
van voorliggend plan constateert het waterschap dat vanwege de uitbreiding van het erf en de bouw van een machineberging het oostelijke
deel van de verlegde kavelsloot F50/F51 in de huidige situatie gedempt zal
gaan worden.
Compensatieopgave dempen deel kavelsloot F50/F51
In het kader van het beleid dempen sloten (landelijk gebied) van het
waterschap van 30 juni 2009, dient het verloren waterbergend vermogen
als gevolg van het dempen van een deel van de kavelsloot F50/F51 te
worden gecompenseerd.
De compensatie is één-op-één oftewel wat gedempt wordt moet volledig
worden gecompenseerd op basis van het vigerend theoretisch leggerprofiel
van de kavelsloot.
Het profiel van een kavelsloot conform de legger is als volgt:
taludhelling:
1:1%
bodembreedte:
1 meter
bodemdiepte t.o.v. maaiveld:
1,10 meter
Op basis van bovengenoemd profiel heeft de kavelsloot een inhoud van
2,612 m per strekkende meter (afgerond 2,6 m ) . Afgaande van hetgeen
op de tekening is aangegeven, concludeert het waterschap dat de kavelsloot F50/F51 over een lengte van circa 75 strekkende meter gedempt zal
gaan worden. Het voorgaande betekent dat voor het dempen van de
kavelsloot F50/F51 1 9 5 m aan compenserende maatregelen genomen
dienen te worden.
3

3

3
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Conclusie
Voorliggend plan voorziet in de aanleg van een watergang om het erf.
De betreffende watergang zal zodanig onder profiel worden aangelegd dat het
voorziet in de compensatieopgave als gevolg van de toename van het verhard
oppervlak.
Aanvullend op het bovenstaande dient ook het verloren waterbergend vermogen
als gevolg van het te dempen deel van de kavelsloot F50/F51 te worden
gecompenseerd. Deze compensatie kan naar het oordeel van het waterschap ook
worden gevonden in de nieuw te graven watergang om het erf.
Omrekenen m naar m
Om de totale opgave aan compenserende maatregelen te bepalen dient
de compensatieopgave, als gevolg van de toename van het verhard oppervlak, uitgedrukt in m te worden omgerekend naar m . Door 412,5 m te
vermenigvuldigen met 1 meter (is het maximaal toelaatbare peilstijging
binnen het peilvak oftewel het verschil tussen het laagst gelegen maaiveld
en het streefpeil, respectievelijk NAP -4,70 meter en NAP -5,70 meter) Is
de compensatieopgave bepaald op 4 1 2 . 5 m .
2

3

2

3

2

3

De door de initiatiefnemer te nemen compenserende maatrelegelen komt
hiermee op een totaal van 6 0 7 . 5 m (is som van 412,5 m + 195 m ) . Zoals
reeds aangegeven is de initiatiefnemer voornemens een watergang om het erf
aan te leggen met een bergend vermogen van ten minste 600 m . Indien de
bodem van de watergang op 1 meter ten opzichte van het maaiveld wordt
aangelegd dan komt het bergend vermogen van de watergang op 6 0 0 nr» .
Dit betekent dat de Initiatiefnemer nog 7.5 m extra aan compenserende
maatregelen dient te nemen.
3

3

3

2

3

3

Vervolg
Watervergunning
Wij willen de initiatiefnemer erop wijzen dat de ten behoeve van het plan
te nemen compenserende maatregelen in het kader van de beleidsregel
'Compensatie toename verharding en versnelde afvoer' alsmede het beleid
dempen sloten (landelijk gebied) een watervergunning dient te worden
aangevraagd.
Voor informatie omtrent het aanvragen van een watervergunning c.q. het
melden van een activiteit willen wij de initiatiefnemer verwijzen naar de website
van Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl of het omgevingsloket:
www.olo.nl.
AIM
In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer willen wij de initiatiefnemer van het plan verzoeken de uitbreiding van het bedrijf te melden via
de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM): www.aimonline.nl.
De AIM verschaft nadere informatie omtrent milieuregels en maatregelen.
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Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of
opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer C. van der Heijden via de
e-mail c.vanderheiiden(5)zuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06-46 91 98 8 1 .
Hoogachtend,
het college van Dijkgraaf en Heemraden,
namens dit college,
de teammanager Waterprocedures,

mevr
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Bijlage 4:
Ov er l eg r ea c ti e p r ov i n c i e F l ev ol a n d

Van: Martijn Korte [mailto:Martijn.Korte@flevoland.nl]
Verzonden: woensdag 11 november 2015 11:10
Aan: Wierstra, Marianne
Onderwerp: Vooroverlegreactie Landelijk gebied 2004, Polenweg 21 Bant
Goedemorgen mevr. Wierstra, beste Marianne,
Bijgaand de provinciale vooroverleg reactie op het vo-bp ‘Landelijk gebied 2004,
Polenweg 21 te Bant’.
Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1
Bro, op 29 oktober 2015 aan ons verzonden. Het plan geeft aanleiding voor de volgende
reactie:
1. Planbeschrijving
Bestemmingsplan voorziet in de uitbreiding van het agrarische erf Polenweg 21 te Bant in
zijwaartse richting. In de huidige situatie zijn de betreffende gronden nog onbebouwd en
hebben de agrarische bestemming zonder bouwmogelijkheid. De strijdigheid met het
huidige bestemmingsplan ontstaat doordat er gebouwd gaat worden op gronden buiten
het agrarische bouwblok. Het nu voorliggende voorontwerpbestemmingsplan maakt de
vergroting van het bouwblok mogelijk, teneinde het bouwvoornemen van het betreffende
agrarische bedrijf te kunnen realiseren.
2. Planbeoordeling
Zoals in een eerder schrijven reeds aangegeven, levert het bestemmingsplan geen
strijd op met de provinciale belangen. Indien het plan ongewijzigd in procedure wordt
gebracht zien wij vanuit het provinciale belang geen beletselen bij de uiteindelijke
realisatie van het voornemen.
Wij wensen u succes bij de verdere procedure.
Met vriendelijke groet,
drs. H.M. (Martijn) Korte
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
Afdeling Ruimte en Economie
Provincie Flevoland
T: 0320-265 568
E: martijn.korte@flevoland.nl

Bijlage 5:
R ea c ti en ota v oor ov er l eg

Reactienota vooroverleg ex artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke
ordening Bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004, Polenweg 21 te Bant’.
Het voorontwerp is 29 oktober 2015 op gebruikelijke wijze voor
vooroverleg aangeboden aan de provincie Flevoland en het wate rschap Zuiderzeeland. De ontvangen vooroverlegreacties zijn hieronder weergegeven en voorzien van een gemeentelijke reactie.
Provincie Flevoland (ontvangen op 11 november 2015)
De provincie geeft aan dat er geen strijd is met de provinciale belangen.
Reactie gemeente:
De reactie wordt voor kennisgeving aangenomen.
Waterschap Zuiderzeeland (verstuurd op 10 december 2015, ontvangen 14 december 2015)
Het waterschap geeft aan dat het plan voorziet in de aanleg van
een watergang om het erf. De betreffende watergang zal zodanig
onder profiel worden aangelegd dat het voorziet in de compens atieopgave als gevolg van de toename van het verhard
oppervlak.
Aanvullend op het bovenstaande dient ook het verloren waterbe rgend vermogen als gevolg van het te dempen deel van de ka velsloot F50/F51 te worden gecompenseerd. Deze compensatie kan
naar het oordeel van het waterschap ook worden gevonden in de
nieuw te graven watergang om het erf.
Omrekenen naar m2 naar m3
Om de totale opgave aan compenserende maatregelen te bepalen
dient de compensatieopgave, als gevolg van de toename van het
verhard oppervlak, uitgedrukt in m2 te worden omgerekend naar
m3 . Door 412,5 m2 te vermenigvuldigen met 1 meter (is het maximaal toelaatbare peilstijging binnen het peilvak oftewel het ve rschil tussen het laagst gelegen maaiveld en het streefpeil,
respectievelijk NAP -4,70 meter en NAP -5,70 meter). Is de compensatieopgave bepaald op 412.5 m3 .
De door de initiatiefnemer te nemen compenserende maatregelen
komt hiermee op een totaal van 607.5 m3 (is som van 412,5 m3 +
195 m3 ). Zoals reeds aangegeven is de initiatiefnemer voornemens
een watergang om het erf aan te leggen met een bergend ve rmogen van ten minste 600 m3 . Indien de bodem van de watergang
op 1 meter ten opzichte van het maaiveld wordt aangelegd dan
komt het bergend vermogen van de watergang op 600 m3 . Dit
betekent dat de Initiatiefnemer nog 7.5 m3 extra aan compenserende maatregelen dient te nemen.

Reactie gemeente:
Paragraaf 2.2.7 Watertoets wordt aangevuld naar aanleiding van
de vooroverlegreactie van het waterschap. Tevens wordt artikel 3
lid 3.4.1 sub b als volgt aangepast:
een waterberging van minimaal 607,5 m 3 wordt aangelegd en in
stand wordt gehouden.
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels
Artikel 1
1.1

Begrippen

plan:

het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Polenweg 21 te Bant' met
identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00564-ON01 van de gemeente Noordoostpolder;
1.2

bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij
behorende bijlagen;
1.3

verbeelding:

de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;
1.4

aanduiding:

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

aanduidingsgrens:

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

ander-bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;
1.7

ander-werk:

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid;
1.8

agrarisch bedrijf:

een bedrijf, dat geheel of overwegend gericht is op het bedrijfsmatig voortbrengen van
producten, niet zijnde (bio)gas, of electriciteit, door het telen van gewassen en/of het
houden van dieren, met uitzondering van een paardenpension, manege en intensieve
veehouderij;
1.9

agrarisch loonwerkbedrijf:

en bedrijf, dat is gericht op het verlenen van diensten aan agrarische bedrijven en het
verrichten van cultuurtechnische werkzaamheden, met behulp van werktuigen;
1.10

akker- en tuinbouw:

de teelt van gewassen op open grond; daaronder niet begrepen bosbouw, sierteelt en
fruitteelt;
1.11

bebouwing:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;
1.12

bedrijfsgebouw:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;
1.13

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;
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1.14

bestaand:

met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in
ontwerp ter visie leggen van het plan;
met betrekking tot het gebruik: het gebruik ten tijde van het rechtskracht verkrijgen
van het plan;
1.15 bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak;
1.16

bestemmingsvlak;

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;
1.17

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;
1.18

bijbehorend bouwwerk:

een functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden,
daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of ander bouwwerk met
een dak;
1.19

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;
1.20

bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;
1.21

bouwvlak:

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels
bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;
1.22

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;
1.23

dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk;
1.24

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; onder detailhandel is hier geen horeca begrepen;
1.25

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;
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1.26

erfsingel:

een strook beplanting bestaande uit struiken en bomen aan drie zijden van het erf ter
begrenzing van het erf, van ten minste 6 m breed, of ten minste 3 m breed aan de zijde
van een direct naastliggend erf;
1.27

erfsloot:

sloot die vanuit de oorspronkelijke inrichting van het erf altijd direct ligt of heeft gelegen
langs de zij- en achterkant van het erf;
1.28

gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met
wanden omsloten ruimte vormt;
1.29

hoofdgebouw:

het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming en
uiterlijke verschijningsvorm het belangrijkste is;
1.30

horeca:

hotel, pension, restaurant,café, cafetaria of daaraan verwante inrichting, waar tegen
vergoeding logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe
consumptie worden bereid of verstrekt, een en ander, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld,
met uitzondering van nachtclubs, discotheken, dancings of soortgelijke inrichtingen, onder
horeca is in ieder geval niet begrepen een seksinrichting;
1.31

kampeermiddel:

een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, niet zijnde een stacaravan;
1.32

kas:

opstallen van glas, of ander lichtdoorlatend materiaal, boogkassen en schermhallen met
een hoogte van 1,5 meter of meer boven het maaiveld;
1.33

normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden:

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden,
waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;
1.34

ondergeschikte nevenactiviteit, tweede tak:

ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een agrarisch bedrijf;
1.35

omgevingsvergunning:

vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht;
1.36

prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander
persoon tegen vergoeding;
1.37

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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1.38

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;
1.39

'vrij' beroep:

beroep of beroepsmatige dienstverlening op administratief, juridisch, medisch,
paramedisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch en daarmee gelijk te stellen
gebied.
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Artikel 2

Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:
2.1

de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;
2.2

de goothoogte van een bouwwerk

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

de inhoud van een bouwwerk

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

de bouwhoogte van een bouwwerk

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

de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van
het bouwwerk;
2.6

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
3.1

Agrarisch

Bestemmingsomschrijving

De
a.
b.
c.

voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
uitsluitend een akkerbouwbedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'akkerbouw';
instandhouding van het aanwezige cultuurhistorisch waardevolle verkavelingspatroon;
instandhouding en ontwikkeling van een afschermende erfbeplanting, met daarbij
behorende erfsloot;
d. sloten en andere watergangen.
3.2
Bouwregels
3.2.1

Algemeen

Op de gronden als bedoeld in lid 3.1 mag uitsluitend bebouwing worden gebouwd ten
behoeve van het in lid 3.1 sub a genoemde akkerbouwbedrijf. Onder die bebouwing zijn
begrepen kassen, ten hoogste één bedrijfswoning en daarbij behorende bijbehorende
bouwwerken.
3.2.2

Bouwen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de
volgende regels:
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de afstand van de gebouwen tot het hart van de erfsloot mag niet minder dan 14 m
bedragen;
c. de afstand van de bedrijfswoning tot de weg mag niet minder bedragen dan de
bestaande afstand;
d. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 1.200 m3 bedragen;
e. de dakhelling van de bedrijfswoning mag niet minder dan 30º en niet meer dan 60°
bedragen;
f. de goothoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet minder dan 4,5 m en
niet meer dan 6 m bedragen, met dien verstande dat indien de bestaande goothoogte
minder dan 4,5 m bedraagt, de goothoogte niet minder dan de bestaande goothoogte
mag bedragen;
g. de bouwhoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet meer dan 10 m
bedragen;
h. de gezamenlijke oppervlakte van de bij een bedrijfswoning behorende bijbehorende
bouwwerken mag niet meer dan 120 m2 bedragen;
i. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd 3 m achter het
verlengde van de voorgevel van de bedrijfswoning;
j. de oppervlakte van kassen als bedoeld in lid 3.2.1 mag niet meer bedragen dan 2.500
m2 ;
k. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen en de bouwhoogte van andere
bouwwerken mogen niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeen:
bebouwing
maximum goothoogte
maximum bouwhoogte
bedrijfsgebouwen

8,5 m

11 m

kassen

6m

10 m

bijbehorende bouwwerken

3,5 m

6m

bouwwerken voor
mestopslag

--

6m

silo's

--

20 m

bestemmingsplan (ontwerp)
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erf- en terreinafscheiding
vóór de voorgevelrooilijn

--

1m

overige erf- en
terreinafscheidingen

--

2m

andere bouwwerken

--

4m

3.3

Afwijken van de bouwregels

3.3.1

Uitbreiden bestaande gebouwen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.2.2
onder b voor het bouwen en/of uitbreiden van bedrijfsgebouwen op het bestaande erf
waarbij de afstand van de gebouwen tot het hart van de erfsloot niet minder dan 6 m
mag bedragen, mits is of wordt voorzien in een goede inpassing van een en ander in het
landschap door middel van afschermende erfbeplanting.
Hierbij dient getoetst te worden aan de streefbeelden in het Beeldkwaliteitsplan dat als
bijlage is opgenomen bij het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied 2004'.
3.4

Specifieke gebruiksregels

3.4.1

Voorwaardelijke verplichting

Het gebruik van de bebouwing die kan worden gebouwd na uitbreiding van het bouwvlak,
is uitsluitend toegestaan indien:
a. de afschermende erfbeplanting in de vorm een erfsingel van ten minste 6 m breed is
aangeplant en vervolgens in stand wordt gehouden, conform het beplantingsplan en
schetsplan nieuwe situatie, die als Bijlage 1 bij de regels zijn opgenomen;
b. een waterberging van minimaal 607,5 m3 wordt aangelegd en in stand wordt
gehouden.
3.4.2 Uitoefening 'vrij' beroep
Het gebruik van de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken voor de uitoefening van
een 'vrij' beroep is toegestaan, mits de gezamenlijke vloeroppervlakte ten behoeve van de
uitoefening van het 'vrij' beroep, in voorkomend geval samen met de vloeroppervlakte ten
behoeve van beroeps- en bedrijfsactiviteiten als bedoeld in lid 3.5.4, niet meer bedraagt
dan 30% van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfswoning en de bijbehorende
bouwwerken, en in ieder geval niet meer dan 75 m2 .
3.5

Afwijken van de gebruiksregels

3.5.1

Mestverwerking en mestbewerking

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.1 voor
het bewerken en verwerken van mest met behulp van een mestvergistingsinstallatie ten
behoeve van het verkrijgen van biogas, mits:
a. er sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf;
b. de mestbe- en verwerking ten behoeve van het verkrijgen van biogas geen
zelfstandige bedrijfsactiviteit betreft;
c. in geval van co-vergisting uitsluitend producten worden verwerkt, die zijn vermeld op
de positieve lijst van het Ministerie van Economische Zaken, en
d. is of wordt voorzien in een goede inpassing van een en ander in het landschap door
middel van afschermende erfbeplanting.
3.5.2

Ander gebruik agrarische bedrijfsbebouwing

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.1 voor
het gebruik van bestaande agrarische bedrijfsgebouwen binnen een bouwvlak en
uitsluitend als tweede tak, voor het volgende niet-agrarisch gebruik:
a. loonwerk- en veehandelbedrijven;
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b. het bieden van overnachtingsmogelijkheden, met een gezamenlijke oppevlakte
maximaal 100 m2 ;
c. horeca ten dienste van extensieve recreatie, zoals een theehuis, een terras,
speeltuin, een pannenkoekenrestaurant, met een gezamenlijke oppervlakte
maximaal 100 m2 ;
d. educatief centrum, gericht op de landbouw en/of natuur;
e. opslag en stalling van caravans, campers en boten e.d.;
f. kunstnijverheid, ateliers en musea,
g. (kinder)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m2 ;
h. detailhandel gerelateerd aan het onder c en f genoemde ander gebruik tot
maximale verkoopvloeroppervlakte van 100 m2 .

van
een
van

een

Bij het verlenen van de omgevingsvergunning dienen de volgende bepalingen in acht te
worden genomen:
1. de nevenactiviteit mag op ten hoogste 20% van het erf plaatsvinden met een
maximum vloeroppervlakte van 2.000 m2 ;
2. de agrarische functie van aangrenzende, niet bij het bedrijf behorende gronden en
bebouwing mag niet onevenredig worden belemmerd;
3. in vergelijking met het agrarisch gebruik mag geen onevenredig grotere
verkeersbelasting op aangrenzende wegen en paden plaatsvinden;
4. het parkeren behorende bij het andere gebruik dient binnen het bouwvlak op eigen
terrein plaats te vinden;
5. er mag geen opslag van goederen, behorende bij het andere gebruik, in de open lucht
plaatsvinden;
6. het andere gebruik dient qua aard en schaal te passen bij de specifieke kwaliteiten en
schaal van de omgeving.
3.5.3

Kamperen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken vn het bepaalde in lid 3.1 voor het
gebruik van:
a. gronden binnen het bouwvlak als standplaats voor ten hoogste 15 kampeermiddelen,
in de periode van 15 maart t/m 31 oktober en
b. voor het bouwen van daarbij behorende, niet voor bewoning bestemde gebouwen,
zoals sanitaire ruimten, en andere bouwwerken, tot een goothoogte en bouwhoogte
van 3,5 m respectievelijk 5 m en een inhoud van 50 m3 ,
mits is of wordt voorzien in een goede inpassing van een en ander in het landschap door
middel van afschermende erfbeplanting, met daarbij behorende sloot, waarbij de breedte
van de erfbeplanting niet minder dan 6 m mag bedragen.
3.5.4

Beroeps- en bedrjfsactiviteiten aan huis

Burgemeester en wethouders kunnen afwijken van het bepaalde in lid 3.1 voor de
uitoefening van beroeps- en bedrijfsactiviteiten, anders dan een 'vrij' beroep, in de
bedrijfswoning en de bijbehorende bouwwerken, door de bewoner van de bedrijfswoning,
mits:
a. het betreft beroeps- en bedrijfsactiviteiten, die zijn opgenomen in bijlage 2 van de
voorschriften van het bestemmingsplan 'Landeljik gebied 2004', en/of het betreft het
bieden van overnachtingsmogelijkheden in uitsluitend de bedrijfswoning;
b. het geen horeca of detailhandel betreft, behoudens detailhandel als ondergeschikte
nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende beroeps- of bedrijfsactiviteit;
c. de gezamenlijke vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van beroeps- en
bedrijfsactiviteiten binnen de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken, in
voorkomend geval samen met de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening
van een 'vrij' beroep als bedoeld in lid 3.4.2, niet meer bedraagt dan 30% van de
totale vloeroppervlakte van de bedrijfswoning en niet meer bedraagt dan 60% van de
totale vloeroppervlakte bijbehorende bouwwerken, en in ieder geval niet meer dan 75
bestemmingsplan (ontwerp)
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m2 ;
d. op de bij de bedrijfswoning behorende gronden geen buitenopslag van goederen ten
behoeve van de beroeps- en bedrijfsactiviteit plaatsvindt;
e. in de omgeving van de bedrijfswoning geen onevenredige vergroting van de verkeersen parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat:
1. het parkeren ten behoeve van de beroeps- en bedrijfsactiviteit zoveel mogelijk op
eigen terein dient plaats te vinden, en
2. behoudens in- en uitladen, geen beroeps- en bedrijfsactiviteiten in de openbare
ruimte rond de bedrijfswoning mogen plaatsvinden; en
f. de beroeps- en bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals
reclame-uitingen en technische installaties, het landelijk karakter van de omgeving
niet onevenredig aantasten.
3.6
Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden
3.6.1

Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemeester
en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden) de hierna aangegeven andere werken en werkzaamheden
uit te voeren:
a. dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
b. het vellen en rooien van bestaande erfsingels.
Voorts geldt dat werken en werkzaamheden slechts toelaatbaar zijn indien door die
werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan te verwachten gevolgen, één of
meer waarden of functies van de gronden niet onevenredig worden aangetast dan wel de
mogelijkheden voor herstel van de waarden of functies niet onevenredig worden verkleind.
3.6.2

Uitzonderingen

Het in lid 3.6.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken en
werkzaamheden:
a. in het kader van het normale beheer en het onderhoud;
b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het
bestemmingsplan;
c. die mogen worden utigevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.
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Hoofdstuk 3
Artikel 4

Algemene regels

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
5.1

Algemene gebruiksregels

Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of
het laten gebruiken van:
a. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte;
c. van gronden en gebouwen voor de uitoefening van detailhandel, behoudens als
ondergeschikte nevenactiviteit, in ter plaatse van voortgebrachten producten en/of in
AGF (aardappelen, groente en fruit);
d. gronden als stand- of ligplaats van kampeermiddelen;
e. 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 6
6.1

Algemene afwijkingsregels

Afwijking van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de regels
voor:
a. het bouwen van niet voor bewoning bestemde bebouwing ten behoeve van
nutsvoorzieningen, mits de goothoogte nier meer dan 3 m en de inhoud niet meer dan
50 m3 bedraagt;
b. een afwijking van de grens of richting van paden en waterlopen en ligging van
bouwgrenzen en grenzen van bouwvlakken en aanduidingen, mits wordt aangetoond
dat de afwijking noodzakelijk is voor de aanpassing van het plan aan de bij uitmeting
blijkende werkelijke toestand van het terrein; voorts geldt dat de afwijking niet meer
mag bedragen dan 5 m ten opzichte van hetgeen is aangegeven;
c. een afwijking van de bepalingen ten aanzien van maten en percentages, mits die
afwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven maten
en percentages; een en ander geldt niet met betrekking tot de inhoud van de
bedrijfswoning en de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken.
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Artikel 7
7.1

Algemene wijzigingsregels

Algemene wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemminggrenzen in het plan te wijzigen,
mits wordt aangetoond dat:
a. hiertoe dringende redenen zijn, die hen na het ter inzage leggen van het plan ter
kennis zijn gekomen;
b. de wijziging het belang van een goede ruimteljike ontwikkeling van het in het plan
begrepen gebied niet onevenredig schaadt.
Voorts geldt dat de geldende oppervlakte van het bij de wijziging
bestemmingsvlak met niet meer dan 10% mag worden verkleind of vergroot.
7.2

betrokken

Wijziging agrarische bestemming na bedrijfsbeëindiging

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de gronden na beëindiging
van het agrarisch bedrijf als bedoeld in Artikel 3 te wijzigen in de in artikel 28 lid 3 en 4
van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' aangegeven bestemmingen, met
inachtneming van de daarin opgenomen bepalingen.
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Artikel 8
8.1

Algemene procedureregels

Afwijken bij een omgevingsvergunning

Op de voorbereiding van een besluit tot afwijking bij een omgevingsvergunning is de in de
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde procedure van toepassing.
8.2

Wijziging

Voor een besluit tot wijziging van het plan is afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat burgemeester en wethouders
binnen acht weken na afloop van de termijn van terinzagelegging omtrent de wijziging
besluiten.

bestemmingsplan (ontwerp)
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Artikel 9
9.1

Overige regels

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.

18

bestemmingsplan (ontwerp)

bestemmingsplan Landelijk gebied 2004, Polenweg 21 te Bant

Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
Artikel 10 Overgangsrecht
10.1

Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking
naar aard en omvang niet wordt vergroot,
a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunningvoor het bouwen wordt
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.
10.2 Afwijken
Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 10.1 een omgevingsvergunning
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 10.1 met
maximaal 10%.
10.3

Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 10.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.
10.4

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.
10.5

Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 10.4, 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.
10.6

Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 10.4, 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.
10.7

Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 10.4 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 11 Slotregel
Deze regels worden aangehaald als:
Regels van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004, Polenweg 21 te Bant'.
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Bijlage bij de regels

bestemmingsplan (ontwerp)
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Bijlage 1
situatie

4

Beplantingsplan en schetsplan nieuwe

bestemmingsplan (ontwerp)

Beplantingsplan t.b.v. het erf Polenweg 21 te Bant, i.v.m. de voorgenomen vergroting van het
erf.
Geschreven in opdracht van de Maatschap M. en T. Schot.

Maatschap T. en M. Schot, Polenweg 21 in Bant hebben de gemeente Noordoostpolder
verzocht een nieuwe werktuigenberging te kunnen bouwen naast de al bestaande loodsen op
het erf Polenweg 21 in Bant.
Bouwbedrijf van Lune heeft t.b.v. een omgevingsvergunning een schets van de nieuwe
erfsituatie gemaakt. Zie bijlage 1
Deze nieuwe erfsituatie is opgenomen in het voorontwerp bestemmingsplan Polenweg 21 in
Bant, dat door het College van Burgemeester en Wethouders op 6 oktober 2015 is vrijgegeven
voor de Raadscommissie.
In de nieuwe erfsituatie is ruimte opgenomen voor de erfsingel.
We hebben Flevolandschap ( de heer Tiem van Veen) geraadpleegd voor advies inzake de
soorten voor de erfsingel. Hij adviseert de volgende soorten:
Bomen: Haagbeuk 40%, Eik 40% en Zwarte els 20%.
Struikvormers: Veldesdoorn 10%, kardinaalsmuts 20%, hondsroos 20%, gelderse roos 20%,
sleedoorn 10% en hazelaar 20%.
De singel wordt 6 m. breed. Er komen 5 rijen beplanting. De buitenste rij planten wordt 1 m.
vanaf de insteek geplant. De rijafstand wordt dus 1m. In de rij wordt de plantafstand 1,5 m.
In totaal wordt er ca. 195 m. nieuwe singel aangeplant, hetgeen betekent dat er ca. 1.000 stuks
bosplantsoen benodigd zijn.
De verdeling zal als volgt zijn:
Haagbeuk 160 stuks
Eik 160 stuks
Zwarte els 80 stuks.
Veldesdoorn 60 stuks
Kardinaalsmuts 120 stuks
Hondsroos 120 stuks

Gelderse roos 120 stuks
Sleedoorn 60 stuks
Hazelaar 120 stuks.

Steenwijk, 21 oktober 2015.
Wim Stapel, rentmeester NVR.
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