
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTEMMINGSPLAN KRAGGENBURG 
 
GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 



 

 



COLOFON 

Plannaam Bestemmingsplan Kraggenburg 

Plannummer NL.IMRO.0171.BP00549-VS01 

Datum  Augustus 2016 

Status Vastgesteld 

Opdrachtgever  Gemeente Noordoostpolder 

Projectteam Witpaard Marjan Nagelhout / Jos van der Mark 

Projectnummer 00171.009SW14 



 

  

 bestemmingsplan "Kraggenburg" (vastgesteld)  
 2 

  



 

  

 bestemmingsplan "Kraggenburg" (vastgesteld)  
 3 

  

Inhoudsopgave 

Toelichting        5 

Hoofdstuk 1  Inleiding      7 
1.1  Algemeen       7 
1.2  De bij het plan behorende stukken    7 
1.3  Situering van het plangebied     8 
1.4  Planregeling       8 
1.5  Leeswijzer       9 

Hoofdstuk 2  Beleidskader en onderzoek    11 
2.1  Algemeen       11 
2.2  Ruimtelijke ontstaansgeschiedenis    11 
2.3  Rijksbeleid       13 
2.4  Provinciaal beleid      16 
2.5  Gemeentelijk beleid      19 
2.6  Waterbeleid       24 
2.7  Waterparagraaf       25 
2.8  Milieuaspecten       27 
2.9  Ecologie       32 
2.10  Cultuurhistorie/archeologie     34 
2.11  Externe veiligheid      37 
2.12  Besluit milieueffectrapportage     38 
2.13  Verkeer en parkeren      39 
2.14  Handhaving       39 

Hoofdstuk 3  Het plan      41 
3.1  Algemeen       41 
3.2  Gebiedsbeschrijving Kraggenburg    41 
3.3  Bestemmingsplan en de veranderingen    42 
3.4  Bestemmingen en aanduidingen     43 

Hoofdstuk 4  De regels      45 
4.1  Algemeen       45 
4.2  De regels       45 
4.3  Nadere toelichting op de bestemmingen    46 

Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid     51 
5.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid    51 
5.2  Economische uitvoerbaarheid     52 

Bijlagen bij toelichting      53 

Bijlage 1  Beeldkwaliteitsparagraaf Noordermeent 2  55 

Bijlage 2  Watertoets ontwikkeling Walstraat   57 

Bijlage 3  Verkennend bodemonderzoek ontwikkeling Walstraat 59 

Bijlage 4  Akoestisch onderzoek Walstraat   61 

Bijlage 5  Verkennend onderzoek flora en fauna ontwikkeling 
  Walstraat      63 

Bijlage 6  Quick scan Flora en fauna dorpshuis   65 

Bijlage 7  Archeologisch onderzoek ontwikkeling Walstraat 67 

Bijlage 8  Varend monument 't Zwaantje    69 

Bijlage 9  Nota inspraak en vooroverleg    71 

Bijlage 10  Nota van ambtshalve wijzigingen tussen voorontwerp- en 
ontwerpbestemmingsplan    73 



 

  

 bestemmingsplan "Kraggenburg" (vastgesteld)  
 4 

  

Bijlage 11  Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen 75 

Bijlage 12  Nota ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 
Kraggenburg      77 

 

Regels        79 

Hoofdstuk 1  Inleidende regels     81 
Artikel 1  Begrippen      81 
Artikel 2  Wijze van meten     87 

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels     89 
Artikel 3  Agrarisch      89 
Artikel 4  Bedrijf       90 
Artikel 5  Bedrijf - Nutsvoorziening    93 
Artikel 6  Bos       94 
Artikel 7  Centrum      95 
Artikel 8  Groen       97 
Artikel 9  Horeca       98 
Artikel 10  Maatschappelijk      99 
Artikel 11  Maatschappelijk - Begraafplaats    100 
Artikel 12  Recreatie - Volkstuin     101 
Artikel 13  Sport       102 
Artikel 14  Tuin       103 
Artikel 15  Verkeer       104 
Artikel 16  Water       105 
Artikel 17  Wonen       106 
Artikel 18  Wonen - Voormalige kerk    109 
Artikel 19  Leiding - Gas      112 
Artikel 20  Leiding - Hoogspanningsverbinding   114 
Artikel 21  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd 116 
Artikel 22  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog 118 
Artikel 23  Waarde - Ecologie     120 

Hoofdstuk 3  Algemene regels     123 
Artikel 24  Anti-dubbeltelregel     123 
Artikel 25  Algemene bouwregels     124 
Artikel 26  Algemene gebruiksregels    125 
Artikel 27  Algemene afwijkingsregels    126 
Artikel 28  Algemene wijzigingsregels    127 
Artikel 29  Overige regels      128 

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels    129 
Artikel 30  Overgangsrecht      129 
Artikel 31  Slotregel      131 

Bijlagen bij regels       133 

Bijlage 1  Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten 135 

Bijlage 2  Staat van Bedrijfsactiviteiten    137 

 

 
 



 

  

 bestemmingsplan "Kraggenburg" (vastgesteld)  
 5 

  

Toelichting 
  



 

  

 bestemmingsplan "Kraggenburg" (vastgesteld)  
 6 

  



 

  

 bestemmingsplan "Kraggenburg" (vastgesteld)  
 7 

  

Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Algemeen 
Het bestemmingsplan "Kraggenburg" regelt het gebruik van de gronden en opstallen 
van vrijwel het gehele dorpsgebied van Kraggenburg. 

 

Een actueel plan 

Het bestemmingsplan is een belangrijk beleidsinstrument voor de gemeente en tevens 
het planologische juridisch bindend kader voor burgers. In het plan wordt het ruimtelijk 
beleid aangegeven voor de komende tien jaar en het dient tevens als toetsingskader 
voor bouwplannen en de ruimtelijke inrichting van het gebied. Vanwege dit laatste 
aspect is het voor bedrijven en burgers van belang dat het bestemmingsplan duidelijk 
aangeeft wat de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Vervolgens is van belang 
dat in vergelijkbare situaties een zelfde bouwmogelijkheid aanwezig is.  

Het voorliggende plan betreft een grotendeels consoliderend plan. Er worden slechts 
enkele ontwikkelingen mogelijk gemaakt, namelijk de ontwikkeling van kleinschalige 
woningbouw aan de westzijde van de kern bij de Walstraat en een beperkte uitbreiding 
van de school naar aanleiding van de fusie van de scholen. In het plan wordt hier 
nadere aandacht aan besteed. 

 

Digitaal uitwisselbare en vergelijkbare ruimtelijke plannen 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) is de verplichting opgenomen om ruimtelijke 
plannen en besluiten te digitaliseren. Dit betekent dat het verplicht is om een nieuw 
(bestemmings)plan in digitale vorm vast te stellen. Ook moet van het plan een analoge 
versie op papier worden vastgesteld. De digitale aspecten omvatten het in digitale 
vorm vaststellen, beschikbaar stellen, kenbaar maken en verbeelden.  

 

De Standaard Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP) maakt het mogelijk om 
bestemmingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op 
eenzelfde manier worden verbeeld. Vergelijkbare bestemmingsplannen leiden tot een 
betere dienstverlening en tot een effectievere en efficiëntere overheid.  

 

Dit bestemmingsplan is digitaal opgezet conform de landelijk ontwikkelde standaard: 
het IMRO (InformatieModel Ruimtelijke Ordening) 2012. Zodoende is het mogelijk het 
plan digitaal uit te wisselen (met overheden) en digitaal te gaan raadplegen. 

1.2  De bij het plan behorende stukken 
Het bestemmingsplan "Kraggenburg" bestaat uit de volgende stukken: 

 verbeelding NL.IMRO.0171.BP00549-VS01; 

 planregels. 

 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de onder het plan vallende gronden en 
opstallen aangegeven. In de regels zijn bepalingen opgenomen om de uitgangspunten 
van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting, waarin de 
aan het plan ten grondslag liggende onderzoeken en een planbeschrijving zijn 
opgenomen.  
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1.3  Situering van het plangebied 
Kraggenburg ligt in het zuidoosten van de gemeente Noordoostpolder en is gelegen 
aan de N352 (Zuiderringweg, Kraggenburgerweg) en de N719 (Leemringweg). Op de 
volgende afbeelding is de begrenzing van het plangebied weergegeven. 

 

 
Afbeelding: Ligging plangebied 

1.4  Planregeling 
Het voorliggende bestemmingsplan omvat de planologisch-juridische regeling voor het 
gebruik van de gronden en gebouwen in de kern Kraggenburg. 

 

De huidige planologisch-juridische regeling van de kern Kraggenburg staat 
beschreven in de het bestemmingsplan 'Kraggenburg 2004', die door het voorliggende 
bestemmingsplan wordt vervangen. Echter, voor enkele locaties heeft de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS) het besluit vernietigd. Voor die 
delen geldt het bestemmingsplan 'Kraggenburg' uit 1979. 

 

Ook zijn de bestemmingsplannen 'Kraggenburg 2004, herziening woon-/werkclusters 
Zuiderringweg/Leemringweg', 'Kraggenburg, Bedrijventerrein Koelhuisweg' en 
'Kraggenburg 2004, Noordermeent 2' meegenomen in het voorliggende 
bestemmingsplan. 
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1.5  Leeswijzer 
Deze toelichting is als volgt opgebouwd. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven 
van de bij dit plan behorende stukken alsmede een toelichting op de ligging en de 
planbegrenzing van dit plan. In hoofdstuk 2 volgt een historisch overzicht en een 
overzicht van het rijks, provinciaal en gemeentelijk beleid. Ook wordt verslag gedaan 
van uitkomsten van onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt het plan beschreven. Van belang 
zijnde juridisch technische aspecten van de (juridisch bindende) regels worden in 
hoofdstuk 4 toegelicht. Gegevens over de voorbereiding van het plan en de 
uitvoerbaarheid sluiten deze toelichting af. 
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Hoofdstuk 2  Beleidskader en onderzoek 

2.1  Algemeen 
In de keuze van het te voeren beleid moet de gemeente rekening houden met het 
opgestelde eigen beleid en dat van het rijk en de provincie Flevoland. Dit geldt vooral 
daar waar beleidsuitgangspunten aan de orde komen die betrekking hebben op de 
inhoud van het plan. 

2.2  Ruimtelijke ontstaansgeschiedenis 
De gemeente Noordoostpolder ligt in Nederlands twaalfde provincie, Flevoland. De 
gemeente heeft een oppervlakte van 59.620 hectare en telt ruim 46.603 inwoners per 1 
maart 2016 (bron: CBS). Emmeloord fungeert als centrumplaats, omringd (op 
fietsafstand) door de 10 zogenaamde groendorpen: Bant, Creil, Ens, Espel, 
Luttelgeest, Kraggenburg, Marknesse, Nagele, Rutten en Tollebeek. Sinds 1962 is de 
Noordoostpolder een zelfstandige gemeente. Het karakter van de gemeente is sterk 
agrarisch. 

 

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

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

 ringen: IJsselmeerdijk en voormalige Zuiderzeedijk en de dorpenringweg; 

 radialen: het assenkruis dat de dorpenringweg met Emmeloord verbindt; 

 hiërarchische en concentrische opbouw; 

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

 

 
Afbeelding: Structuur Noordoostpolder (uit: Toekomstvisie gemeente Noordoostpolder 
2030) 
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Het belangrijkste kenmerk van de Noordoostpolder is dat het is ontworpen als eenheid, 
waarbij landschap, stedenbouw en architectuur onderdeel uitmaken van één integraal 
ontwerp. Hierdoor heeft de Noordoostpolder een hoge mate van ruimtelijke 
samenhang en architectonische uniformiteit. Vanwege het integrale ontwerp en de 
gaafheid van het landschap zijn de Noordoostpolder en Urk in de voormalige Rijksnota 
Belvedère gerangschikt onder de cultuurhistorisch meest waardevolle gebieden in 
Nederland.  

 

De Noordoostpolder kan gekarakteriseerd worden als concentrisch op verschillende 
niveaus. De vorm is daarbij steeds aangepast aan de topografie, de agrarische 
bedrijfsvoering, de civiele techniek, de gewenste afstand tussen de dorpen en de 
centrale plaats Emmeloord. Gebruik makend van onder andere de theorieën van de 
Duitse sociaal-geograaf W. Christaller (centrale plaatsentheorie) werd een 
hiërarchisch model ontwikkeld ten aanzien van de plaats en de functies van de 
nederzettingen. De wisselwerking tussen een concentrische opbouw, de hiërarchie, 
modulaire opbouw en de ondergrond/omgeving, het zogenaamde 'polderidioom' is 
sterk bepalend geweest voor de inrichting van de Noordoostpolder. 

 

Van 1937 tot 1942 werd de Noordoostpolder (met daarin de eilanden Urk en 
Schokland) met een omvang van circa 48.000 hectare ingepolderd. De ontwikkeling 
van de polder (zowel de ontwatering als de inrichting) is geheel door de rijksoverheid 
tot stand gekomen. Als huisvesting voor de arbeiders die bij de inrichting van de polder 
betrokken waren werd gebruik gemaakt van kampen. Alleen in Luttelgeest (kantine 
asielzoekerscentrum) en Marknesse (de Marke) zijn nog barakken van deze kampen 
te vinden. 

 

 
Afbeelding: Eerste ontwerpschets van Kraggenburg 1947 
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Van de dorpen in de Noordoostpolder zijn er zeven gebouwd als een nederzetting rond 
een centrale ruimte, te weten Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant, Creil, Espel en 
Tollebeek. Deze centrale ruimte is meestal een langgerekte 'brink' waarlangs winkels 
staan, woningen, openbare gebouwen, en soms aan één van de uiteinden een kerk. 
De brink vormt als het ware een besloten ruimte, de 'huiskamer' van het dorp. De 
Noordoostpolder kent twee dorpsweidenederzettingen; Kraggenburg en Nagele. Het 
centrum van deze dorpen bestaat uit een grote, groene weide, waarin de scholen, 
kerken en andere openbare gebouwen vrij in de ruimte staan. Nagele is gebouwd 
volgens de principes van het Nieuwe Bouwen en wijkt vanwege de moderne, sterk 
functionalistische verschijningsvorm sterk af van de andere dorpen. Tenslotte kent de 
Noordoostpolder één kruispuntnederzetting: Rutten. Opvallend is overigens de 
aanwezigheid van twee (in de grotere dorpen drie) kerken per dorp, op vaak markante 
locaties. 

 

 
Afbeelding: ontwerp 1947 (links), ontwerp 1948 (rechts) 

2.3  Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 

Voor het nationale ruimtelijke en mobiliteitsbeleid geldt de Structuurvisie Infrastructuur 
en Ruimte (SVIR). De structuurvisie is in 2013 in werking getreden. 

 

Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland door 
een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker voorop 
zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met elkaar 
verbindt. Om dit te bereiken, brengt het Rijk de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk bij 
diegene die het aangaat (burgers en bedrijven), laat het meer over aan gemeenten en 
provincies ('decentraal, tenzij…') en komt de gebruiker centraal te staan. 

 

Nationale belangen 

Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. Het 
Rijk kiest voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. 
Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten 
deze 13 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 

 

Voor het plangebied zijn de volgende nationale belangen van toepassing:  

 Nationaal belang 4 'Efficiënt gebruik van de ondergrond': In paragraaf 2.8 is 
aangegeven hoe met dit belang rekening is gehouden. 

 Nationaal belang 8 'Verbeteren van de milieukwaliteit': In paragraaf 2.8 is ook 
aandacht geschonken aan de verschillende milieuaspecten. 
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 Nationaal belang 13 'Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij 
alle ruimtelijke plannen': Bij het voorliggende bestemmingsplan zijn alle belangen 
zorgvuldig afgewogen. Burgers, belangenorganisaties en andere overheden 
hebben de mogelijkheid om in het kader van de bestemmingsplanprocedure te 
reageren op deze afweging. 

 

Ook ligt een klein deel van het plangebied binnen (herijkte) EHS. In paragraaf 2.9 is 
hier nader op ingegaan. 

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

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

Het voorliggende bestemmingsplan betreft een grotendeels consoliderend plan, 
hetgeen inhoudt dat er weinig ontwikkelingen in het plangebied zullen plaatsvinden. 
Het voorliggende bestemmingsplan past binnen de uitgangspunten van het SVIR. Er 
vindt weliswaar een stedelijke ontwikkeling plaats, maar deze is binnen bestaand 
stedelijk gebied gelegen en kleinschalig van opzet. De behoefte aan deze woningen is 
groot, temeer daar er in de afgelopen jaren geen woningbouw heeft plaatsgevonden in 
Kraggenburg. Er hoeft daarom niet getwijfeld te worden of er wel behoefte is aan 
nieuwe woningen. Daarom hoeft niet nader te worden getoetst aan de ladder voor 
duurzame verstedelijking.  

 

Conclusie 

Het voorliggende bestemmingsplan past binnen de uitgangspunten van de 
structuurvisie. 

 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening  

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 
kaderstellende uitspraken uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het 
kabinet heeft in de SVIR vastgesteld dat voor een beperkt aantal onderwerpen de 
bevoegdheid om algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet. Het gaat om 
de volgende nationale belangen: Rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling 
Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, Defensie, 
Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde, 
Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteitsvoorziening, Buisleidingen van 
nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, Primaire waterkeringen buiten 
het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte). Het Rijk beëindigt de rol 
bij nationale landschappen, rijksbufferzones en het verstedelijkingsbeleid. In de 
structuurvisie worden de rijksdoelen en nationale belangen limitatief beschreven. 

 

De gehele Noordoostpolder, exclusief Urk en Schokland, is aangewezen als 
Wederopbouwgebied, op grond van het nationaal belang 'Ruimte voor behoud en 
versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten'. In 
de Visie Erfgoed en Ruimte worden de kernkwaliteiten van deze gebieden toegelicht. 
Het Rijk zet in op bestuurlijke afspraken met gemeenten over een 
ontwikkelingsgerichte bescherming in bestemmingsplannen van deze 
wederopbouwgebieden. 

Het voorliggende bestemmingsplan betreft een consoliderend plan, hetgeen inhoudt 
dat er weinig ontwikkelingen in het plangebied zullen plaatsvinden.  
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Conclusie 

Vanuit het Barro zijn er geen belemmeringen voor het voorliggende plan. 
 

Visie Erfgoed en Ruimte  

In de visie 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte', vastgesteld op 15 juni 2011, 
schetst het kabinet haar visie op het borgen van onroerend cultureel erfgoed in de 
ruimtelijke ordening. De modernisering van de monumentenzorg wordt hiermee 
voortgezet. Voor de komende vijf jaren heeft het Rijk vijf prioritaire belangen benoemd: 

 werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten; 

 eigenheid en veiligheid: zee, kust en rivieren; 

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

 levend landschap: synergie tussen erfgoed, economie en ecologie; 

 wederopbouw: tonen van een tijdperk. 

 

Voor de Noordoostpolder en daarmee voor het plangebied is het belang 
'wederopbouw' relevant. Met uitzondering van Schokland en Urk is de gehele polder 
aangewezen als wederopbouwgebied (zie de volgende afbeelding). Nagele is 
opgenomen als een naoorlogse woonwijk. Doelstelling van het Rijk is dat de periode 
1940-1965 in de toekomstige inrichting van Nederland herkenbaar aanwezig blijft op 
gebiedsniveau. Ondanks – of misschien ook dankzij - de massale en soms 
nietsontziende ontwikkelingen, zijn er in deze periode veel ideeënrijke, innovatieve en 
ongekende ontwerpen gerealiseerd, zowel bij stedelijk herstel en uitbreiding als bij de 
herinrichting van het landelijk gebied en de aanwinst van nieuw land. De bijzondere 
eigenschappen van deze gebieden verdienen meer publieke aandacht en de meest 
bijzondere gebieden een publieke bescherming. De Noordoostpolder is op grond van 
de volgende karakteristieken aangemerkt als nationaal erfgoed:  

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

 ring van dorpen rond de hoofdkern Emmeloord; 

 functioneel patroon van wegen en waterwegen met bijbehorende 
beplantingsprofielen. 

 

 
Afbeelding: Wederopbouwgebieden 
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Bij het voorliggende plan is sprake van een consoliderend plan, hetgeen inhoudt dat er 
weinig ontwikkelingen in het plangebied zullen plaatsvinden. Er vindt geen aantasting 
plaats aan het cultureel erfgoed. 

 

Conclusie 

Het voorliggende bestemmingsplan is niet strijdig met de visie. 

 

Flora- en faunawet en de Vogel- en Habitatrichtlijn  

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild 
voorkomende inheemse planten en dieren. Met de inwerkingtreding van de Flora- en 
faunawet is een belangrijk deel van de doorwerking van de Vogel- en Habitatrichtlijn 
geregeld. Samen met de Natuurbeschermingswet heeft de Flora- en faunawet tot doel 
de Nederlandse natuur te beschermen. In de wet is onder meer bepaald dat 
beschermde dieren niet gedood, gevangen of verontrust mogen worden en planten 
niet geplukt, uitgestoken of verzameld mogen worden. Bovendien dient iedereen 
voldoende zorg in acht te nemen voor in het wild levende planten en dieren. Daarnaast 
is het niet toegestaan om hun directe leefomgeving, waaronder nesten en holen, te 
beschadigen, te vernielen of te verstoren. De Flora- en faunawet heeft dan ook 
belangrijke consequenties voor ruimtelijke plannen. 

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk van de Minister van Economische Zaken 
vrijstelling of ontheffing te krijgen. De wet biedt in artikel 75 de mogelijkheid om 
ontheffing aan te vragen van overtreding van de verboden uit de artikelen 8 tot en met 
18. 

Ontheffingen kunnen alleen worden verleend als aan bepaalde voorwaarden van 
zorgvuldigheid is voldaan. Wanneer plannen worden ontwikkeld voor ruimtelijke 
ingrepen of voornemens bestaan om werkzaamheden uit te voeren, dan dient vooraf 
goed te worden beoordeeld of er mogelijke nadelige consequenties voor beschermde 
inheemse soorten zijn. In beginsel is daarvoor de initiatiefnemer zelf verantwoordelijk. 

Sinds 23 februari 2005 is het zogenaamde 'Wijzigingsbesluit AMvB Artikel 75' in 
werking getreden. Dit houdt onder meer in dat voor veel algemeen voorkomende, maar 
nog wel beschermde, planten- en diersoorten, automatisch een vrijstelling geldt en 
geen ontheffing meer hoeft te worden aangevraagd. 

In paragraaf 2.9 is nader ingegaan op het aspect ecologie in relatie tot het voorliggende 
plan. 

 

Conclusie 

Er zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet en de Vogel- en 
Habitatrichtlijn. 

2.4  Provinciaal beleid 
Omgevingsplan Flevoland 2006  

Het beleidskader van de provincie Flevoland voor het totale omgevingsbeleid is 
omschreven in het Omgevingsplan Flevoland 2006. In dit plan is het integrale 
omgevingsbeleid voor de periode 2006-2015 neergelegd met een doorkijk naar 2030. 
Het belangrijkste doel hiervan is het creëren van een goede woon- en leefomgeving. 

 

Voor de provincie zijn speerpuntgebieden opgesteld. Het plangebied ligt bij het 
speerpuntgebied 'Noordelijk Flevoland'. Dit gebied is van oudsher primair op landbouw 
en visserij georiënteerd. Het gebied heeft nieuwe impulsen nodig om het gebied vitaal 
te houden en kansen te bieden voor een verdere economische ontwikkeling. 
Creativiteit en durf zijn noodzakelijk om toerisme en recreatie te ontwikkelen, om de 
wateropgave op te lossen, om de bijzondere waarden van het landschap te versterken 
en te benutten en om de economie van het stedelijk en landelijk gebied, en daarmee de 
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leefbaarheid van de kernen, nieuwe impulsen te geven. Het gefaseerd uitbouwen van 
de N50 naar een A50 zal hieraan bijdragen.  

 

De visie tot 2030 is in beeld gebracht op de afbeelding Ontwikkelingsvisie 2030. Op de 
afbeelding 'Uitsnede Ontwikkelingsvisie 2030' is de beleidskaart weergegeven voor het 
plangebied en de omgeving.  

 

 
Afbeelding: Uitsnede Ontwikkelingsvisie 2030 

 

Het plangebied is aangewezen als: 

 Stedelijk gebied 2015 

 Zoekgebied combinatie landbouw, natuur (inclusief landgoederen), 
verblijfsrecreatie en waterbeheer 

 Natuurgebied en natuurontwikkeling / Bijzondere waterkwaliteit 

 

Op de afbeelding is de begrenzing van het stedelijk gebied tot 2015 aangegeven. Het 
doel van het verstedelijkingsbeleid is de ontwikkeling van vitale steden en dorpen. Het 
beleid is gericht op behoud en versterking van de kwaliteit van de fysieke omgeving via 
efficiënt ruimtegebruik, kwaliteitsverbetering en herstructurering van het stedelijk 
gebied en versterking van het draagvlak voor voorzieningen. De nadruk van verdere 
stedelijke ontwikkelingen ligt op Almere en vervolgens op Lelystad. Dronten en 
Emmeloord hebben een kleinere opvangtaak. De overige kernen in Flevoland voorzien 
primair in de opvang van de eigen woningbehoefte. Realisatie van verstedelijking is 
primair een gemeentelijke taak. Provinciale aandacht is nodig voor de onderlinge 
afstemming tussen gemeenten over de omvang en de zoekrichting van de reservering 
van ruimte voor stedelijke ontwikkeling. 

 

De eigen woningbehoefte van Noordoostpolder leidt tot een groei naar ongeveer 
55.000 inwoners in 2030. De ambitie van de gemeente ligt evenwel hoger. De 
groeiambitie vereist een verbetering van de omgevingskwaliteit. De locatie biedt in de 
planperiode voldoende verstedelijkingsruimte. 
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Het plangebied valt ook in het zoekgebied met een combinatie landbouw, natuur 
(inclusief landgoederen), verblijfsrecreatie en waterbeheer. De provincie wil de vitaliteit 
van het landelijk gebied vergroten en de gebruiksmogelijkheden ervan meer 
afstemmen op de maatschappelijke behoeften. De inrichting en het gebruik zullen 
daardoor in bepaalde gebieden wijzigen. Dit hangt samen met schaalvergroting en 
verbreding in de landbouw, de groeiende ruimtevraag van de sector recreatie en 
toerisme, de beoogde versterking van de natuur en de noodzakelijke ingrepen in het 
watersysteem. Er zijn groeiende kansen voor combinaties en uitruil van functies. De 
strikte functiescheiding in het landelijk gebied is niet langer overal wenselijk. De 
provincie wil de unieke Flevolandse landschappelijke en cultuurhistorische 
karakteristieken behouden, onder meer door ze in te zetten als ruimtelijke kwaliteit ter 
versterking van nieuwe ontwikkelingen. 

 

De natuurgebieden en gebieden met een bijzondere waterkwaliteit zijn gericht om de 
kwaliteiten van deze gebieden te beschermen en zo mogelijk verder te ontwikkelen. 
Met het voorliggende bestemmingsplan worden hier geen ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt die hiermee in strijd zijn. 

 

In het Omgevingsplan zijn voor het plangebied de volgende aspecten opgemerkt:  

 Stedelijk gebied 2015: Het bebouwd gebied is aangemerkt als stedelijk gebied en 
kleine kern. Met het voorliggende plan wordt dat ook als zodanig bestemd.  

 Archeologisch aandachtsgebied: Dit geldt voor het hele plangebied. In paragraaf 
2.10 is nader ingegaan op het onderdeel archeologie.  

 Aardkundig waardevol gebied: Het plangebied is hiervoor aangemerkt. 

 Streefbeeld en ontwikkeling recreatie: Het plangebied geldt als 'Recreatieve 
uitloop binnen stedelijk gebied tot 2015' en als 'Recreatiezone'. 

 Ecologische hoofdstructuur: Een klein deel aan de noordkant van het plangebied 
valt binnen de EHS. 

 Landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten: Aan de noordzijde van het 
plangebied ligt een deel binnen de kwaliteit 'Bosrand'. 

 Zoekgebied combinatie landbouw, natuur (inclusief landgoederen), 
verblijfsrecreatie: en waterbeheer. 

 Functies en doelen water: Het plangebied is aangemerkt als gebied waar rekening 
gehouden moet worden met kwetsbaar ondiep grondwater. Een groot deel van het 
randgebied is aangewezen als 'Water voor bos en natuur'. 

 Luchtvaart: Dit betreft het gebied 'Nader te bepalen obstakelvrije zone'. 

 Wateropgave 2015 en 2050: Een klein deel van de westkant van het plangebied is 
gemarkeerd als 'Wateroplossingsgebied 2015' en als 'Wateroplossingsgebied 
2050'. 

 

Het voorliggende plan is grotendeels consoliderend van aard. Bij het voorliggende plan 
worden er geen ontwikkelingen mogelijk gemaakt die leiden tot belemmeringen van de 
genoemde functies of aantasting van de kwaliteiten.  

 

Conclusie 

Het voorliggende bestemmingsplan past binnen de provinciale beleidsuitgangspunten.  

 

Verordening voor de fysieke leefomgeving  

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

 

Voor het plangebied gelden de volgende onderdelen: 

 Water voor bos en natuur (gebieden zonder normering wateroverlast): Dit geldt 
voor het grootste deel van het plangebied. 

 Wegen (wegen in beheer van de provincie): De N719 
Leemringweg-Kraggenburgerweg valt hieronder. 

 Ecologische hoofdstructuur: Dit geldt voor het een klein deel aan de noordrand van 
het gebied. 

 

Conclusie 

Het Provinciaal beleid is gericht op behoud en versterking van de kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving. Bij het voorliggende bestemmingsplan is hier rekening mee 
gehouden. 

 

Structuurvisie werklocaties Flevoland 2011 

Het beleid Structuurvisie werklocaties Flevoland 2011 is aanvullend beleid op het 
hiervoor genoemde provinciale omgevingsplan. In dit aanvullende beleid stelt de 
provincie rekening te houden met het vastomlijnd kader van de Gemeentelijke Visie op 
de Vestigingslocaties en waarbij de ladder voor duurzame verstedelijking wordt 
toegepast om overschot of een tekort aan bedrijventerrein te voorkomen. In de visie 
worden onder meer te ontwikkelen werklocaties afgezet tegen de markt vraag. Het 
uitgangspunt van de ladder is om eerst te intensiveren en te herstructureren en dan 
pas nieuwe locaties te ontwikkelen. Momenteel is de provincie bezig met het 
actualiseren van de visie. 

Het voorliggende bestemmingsplan is een grotendeels consoliderend plan, waarbij 
weinig ontwikkelingen in het plangebied zullen plaatsvinden. Het voorliggende 
bestemmingsplan past binnen de uitgangspunten van de structuurvisie. Er vinden 
geen stedelijke ontwikkelingen plaats of ontwikkelingen waarvan de regionale behoefte 
moet worden onderzocht, daarom hoeft niet nader te worden getoetst aan de ladder 
voor duurzame verstedelijking.  

 

Conclusie 

Er zijn voor het bestemmingsplan geen belemmeringen vanuit de structuurvisie.  

2.5  Gemeentelijk beleid 
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in 2013 vastgesteld. De structuurvisie is 
een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten 
beschrijft. De visie heeft als doel de verschillende belangen, zoals voor het landschap, 
de kernen en de gemeenschap, zorgvuldig af te wegen. En hieruit een integrale 
ontwikkelingsrichting te bepalen voor de periode tot 2025. De Structuurvisie 
Noordoostpolder 2025 is vooral gericht op behoud en verbetering van de bestaande 
ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het versterken van het 
landschap en leefbaarheid in de gemeente Noordoostpolder. 

 

De Structuurvisie is een document voor de langere termijn. Daarom kent zij een zekere 
mate van globaliteit en abstractie. De visie vormt de basis voor het toekomstig beleid, 
ter uitwerking van de structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen, 
uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om concrete 
(plan)ontwikkelingen in gang te zetten. 
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Deze structuurvisie is hoofdzakelijk gericht op het landelijk gebied, op de relatie tussen 
het landelijk gebied en de kernen en op de relatie tussen Emmeloord en de dorpen. 

 

Alle dorpen hebben door hun groene omkadering een intiem karakter dat sterk 
contrasteert met de grootschalige openheid van de landbouwgebieden waarin ze zijn 
gelegen. De rust, het groene karakter en de kleinschaligheid, in combinatie met een 
sterke sociale cohesie, maken de dorpen tot aangename plekken om te wonen. Ieder 
dorp heeft bovendien zijn eigen bedrijventerrein, dat bedoeld is voor lokale 
bedrijvigheid.  

Het streven is dat iedere kern zijn eigen identiteit behoudt en dat nieuwe 
ontwikkelingen steeds vanuit deze identiteit worden doorgevoerd. Nieuwe 
uitbreidingswijken zijn bij de dorpen niet aan de orde door de teruglopende 
woningvraag. Er wordt vooral ingezet op het afronden van een aantal van de reeds 
geplande uitbreidingen, terwijl een deel komt te vervallen of een ander programma 
krijgt. Kwaliteit geldt boven kwantiteit en er is veel aandacht voor de bestaande wijken 
om zo de leefbaarheid op peil te houden. De oudere wijken in de dorpskernen krijgen 
een kwaliteitsverbetering, bijvoorbeeld door herstructurering en het aantrekkelijker 
houden/maken van de openbare ruimte. Dit gebeurt steeds met respect voor de 
bestaande cultuurhistorische kwaliteiten.  

 

De meeste lokale bedrijventerreinen worden niet uitgebreid. Voor lokale bedrijven die 
te groot worden, is volop ruimte op de bedrijventerreinen bij Emmeloord.  

 

De voorzieningen in de dorpen staan onder druk. Er gaat afhankelijk van de vraag per 
dorp bekeken worden wat het voorzieningenniveau kan zijn.  

 

 
Afbeelding: Uitsnede kaart structuurvisie  

 

Op de kaart behorend bij de structuurvisie is de kern van Kraggenburg aangegeven als 
'bestaand woongebied' en een deel als 'woningbouwlocatie in ontwikkeling'. De singel 
is aangemerkt als 'groene singels om de kernen herstellen'. Kraggenburg en omgeving 
zijn ook aangeduid als 'recreatief ontwikkelingsgebied'. Het voorliggende 
bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk.  

 

Woonvisie Noordoostpolder 2.0 

De woonvisie is in 2013 vastgesteld. Met de woonvisie heeft de gemeente een actueel 
beleidskader waarmee het antwoord geeft op de snelle (maatschappelijke) 
veranderingen. Het geeft ook invulling aan nieuwe woningmarktinzichten. Daarbij 
wordt rekening gehouden met en ingespeeld op de bijzondere opzet van de polder. 
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Er wordt gestreefd naar duurzaam leefbare dorpen, door middel van de volgende 
thema's: 

 Opstellen dorpsvisies: In de dorpsvisie maken dorpen zelf keuzes, stellen 
prioriteiten en geven aan wat zij zelf kunnen doen en waarin zij een beroep doen 
op andere partijen. 

 Voorzieningen in dorpen: krachten bundelen: Het streven naar één locatie per dorp 
met gebundelde voorzieningen om de kansen voor het behoud hiervan te 
vergroten. 

 Woningvoorraad: focus op vernieuwing: Hooguit lichte groei van woningvoorraad, 
via kleinschalige projecten en focus op hogere woonkwaliteit in plaats van méér 
woningen. 

 Focus op de dorpskernen: voorraad, omgeving, voorzieningen: Gebieden 
samenhangend vernieuwen door middel van de dorpsvisie als rode draad te 
vormen. 

 'Kleur' geven aan dorpen en buurten: Vernieuwen met behulp van het 'DNA van de 
polderdorpen', welke als leidraad geldt en houvast biedt, zonder dat daarmee 
ontwikkelingen op slot gaan. 

 

Het voorliggende plan past binnen het beleid dat is opgenomen in de woonvisie. 

 

Beleid Arbeidsmigranten Noordoostpolder 

In 2012 is het Beleid Arbeidsmigranten Noordoostpolder vastgesteld. Hierin staan de 
huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten.  

 

Mogelijkheden buitengebied 

De gemeente biedt drie verschillende mogelijkheden in het buitengebied van 
Noordoostpolder: 

1. Huisvesting van maximaal 300 arbeidsmigranten op maximaal drie locaties nabij 
het glastuinbouwgebied in Noordoostpolder. 

2. Huisvesting van maximaal 100 arbeidsmigranten op tien locaties, waarbij 
doorgroei naar 150 huisvestingplaatsen mogelijk is. Voor deze 10 locaties willen 
het college en de raad een verruiming aanbieden en dit niet alleen in het type 
Wieringermeer toestaan. Hiervoor èn voor de oprekking van 100 naar 150 
huisvestingsplaatsen is wel toestemming van de provincie nodig.  

3. Huisvesting van maximaal 20 migranten op een (voormalig) agrarisch erf met de 
agrarische of woonbestemming. 

 

Bestemmingsplan voor gebruik maatschappelijk/horeca gebouw als pension 

Voor het gebruik van een voormalig maatschappelijk of horecagebouw als pension is 
juridisch gezien in beide gevallen een herziening van het bestemmingsplan nodig. In 
dorpen waar panden met de bestemming 'Horeca' aanwezig zijn, is ook de hotelfunctie 
mogelijk. Het gebruik van een horecapand voor uitsluitend de huisvesting van 
arbeidsmigranten past niet binnen de bestemming horeca. 

 

Mogelijkheden woningen kern 

Voor het ander woongebruik van een woning is een omgevingsvergunning nodig op 
basis van artikel 2.12 lid 1 onder a sub 2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo). De beleidsregel 'Ander woongebruik kernen in Noordoostpolder' wordt 
gebruikt als toetsingskader voor het afwijken van het geldende bestemmingsplan.  

 

Het voorliggende bestemmingsplan maakt hiervoor geen nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk.  
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Gemeentelijk vestigingsbeleid   

In 2013 is de Gemeentelijke Vestigingsvisie (GVV) vastgesteld. In deze GVV is 
analyse gemaakt van het sociaal-economische beleid binnen de gemeente 
Noordoostpolder. Ook is aangegeven hoe de gemeente met een aantal thema's in de 
toekomst wil omgaan.  

Er is een inventarisatie gemaakt van de bestaande werklocaties binnen de gemeente. 
De provincie onderscheidt binnen werklocaties detailhandel, kantoren, gemengde 
locaties wonen/werken en werken/wonen, bedrijventerreinen en terreinen voor zware 
industrie. Vervolgens is gekeken naar de ontwikkelingswensen. Op grond van de visie 
en de berekende scenario's zijn vervolgens doorzichten gemaakt voor de verschillende 
typen werklocaties. Ook is ingegaan op de vraag en het aanbod aan werklocaties.  

In het beleid zijn diverse onderwerpen aan de orde gekomen en daarbij is het 
toekomstperspectief aangegeven. Hierbij is ook ingegaan op detailhandel op 
werklocaties. In het voorliggende plan is bij het toekomstperspectief voor detailhandel 
op werklocaties uit het beleid aangesloten.  

 

Duurzaamheidsplan  

Het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid staat beschreven in het Duurzaamheidsplan 
2012-2015, vastgesteld in januari 2012. Het beleid beschrijft de ambities tot 2030 en de 
doelstellingen tot 2016 van de gemeente op het gebied van duurzaamheid.  

 

Met betrekking tot duurzaam wonen en leven streeft de gemeente naar een 
leefomgeving die uitnodigt om in te wonen, te spelen en te recreëren. Deze omgeving 
is daartoe gezond, veilig, schoon, uitdagend en educatief. Binnen de gemeente 
Noordoostpolder wordt in 2030 voldoende duurzame energie opgewekt om daarmee 
energieneutraal te zijn. Woningen in Noordoostpolder zijn of worden duurzaam 
gebouwd. 

 

Bij het opstellen van het voorliggende bestemmingsplan is duurzaamheid als integraal 
onderdeel betrokken in het planproces. Het plan is in overeenstemming met 
gemeentelijk duurzaamheidsbeleid. 

 

Welstandsnota gemeente Noordoostpolder 

In 2010 is de welstandsnota 'Ruimte voor kwaliteit en welstandsvrijheid' vastgesteld. 
De welstandsnota geeft richting aan het welstandstoezicht in de Noordoostpolder. 
Voor de inwoners van de gemeente biedt het plan helderheid over de 
welstandsbeoordeling van hun bouwplannen. Zoals de titel van de nota al aangeeft, 
wordt onderscheid gemaakt tussen welstandsvrije en niet-welstandsvrije gebieden. De 
selectie van niet-welstandsvrije gebieden heeft plaatsgevonden aan de hand van twee 
criteria: 

 De cultuurhistorische betekenis van de bebouwing. 

 De zichtbaarheid van de bebouwing vanuit belangrijke openbare ruimtes. 
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Afbeelding: Deel van kaart welstand 

 

In de kern van Kraggenburg is het van belang om de oorspronkelijke 
bebouwingskarakteristieken te behouden. Waar mogelijk dienen deze te worden 
versterkt. De toevoeging van stijlkenmerken bij bouwen en verbouwen dient dan ook in 
harmonie te zijn met de oorspronkelijke stijlkenmerken. Dit sluit niet uit dat andere 
stijlkenmerken niet passend kunnen zijn. Achterkantsituaties zijn welstandsvrij. 

 

Voor de ontwikkeling van de voormalige Rooms-Katholieke kerk is samen met het 
bestemmingsplan 'Kraggenburg 2004, Noordermeent 2' een beeldkwaliteitsparagraaf 
vastgesteld, als aanvulling dan wel aanpassing op de gemeentelijke welstandsnota. 
Deze beeldkwaliteitsparagraaf is als Bijlage 1 toegevoegd. 

 

Voor de gemeente Noordoostpolder is nieuw welstandsbeleid in ontwikkeling. Ten 
opzichte van het huidige welstandsbeleid zullen er inhoudelijk niet veel veranderingen 
plaatsvinden.  
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Dorpsplan Kraggenburg 2012-2015 

Dorpsbelang Kraggenburg heeft samen met bewoners en ondernemers een Dorpsplan 
opgesteld voor Kraggenburg. In het Dorpsplan worden concrete oplossingen 
aangedragen voor de opgaven die er liggen.  

 

Op 17 juli 2012 heeft het college het volgende besloten:  

1. Kennisnemen van het dorpsplan Kraggenburg. 

2. Instemmen met hoofdlijnen uit dit dorpsplan en de daaruit voortvloeiende 
uitwerkingsactiviteiten. 

3. Instemmen met het ondersteunen van het dorp bij het vervolg.  

4. Het dorpsplan ter informatie aanbieden aan de raadscommissie woonomgeving en 
samenlevingszaken. 

2.6  Waterbeleid 
De Europese Kaderrichtlijn Water is in 2000 vastgesteld door het Europees Parlement 
en geïmplementeerd in de Wet op de Waterhuishouding. Het doel van deze richtlijn is 
het beschermen en verbeteren van de kwaliteit van oppervlaktewateren en grondwater 
en het bevorderen van duurzaam gebruik van water. 

Het basisprincipe van het nationaal en Europees beleid: meer ruimte voor water, 
voorkomen van afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd en stand-still 
(géén verdere achteruitgang in de huidige (2000) chemische en ecologische 
waterkwaliteit). 

In het nationaal beleid komt het streven naar een veilig, gezond en duurzaam 
waterbeheer naar voren. 

 

De Watertoets is het afstemmingsproces tussen water en ruimtelijke ordening. Het 
betreft het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 
beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. 

Het provinciaal beleid geeft invulling aan de rol van de provincie als planbeoordelaar in 
het kader van de watertoets. De toepassing van het proces van de watertoets is door 
de gezamenlijke overheden van Flevoland verwoord in de notitie "De watertoets 
toegepast in Flevoland" (vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg WB21 Flevoland op 3 
september 2003). 

 

Het waterschap heeft op 27 oktober 2015 het Waterbeheerplan 2016-2021 "Het 
waterschap midden in de maatschappij" vastgesteld. Het Waterbeheerplan 2016-2021 
(WPB3) is de opvolger van WPB2-1 en bevat langetermijndoelen (zichtjaar 2050), 
doelen voor de planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen 
met gebeidspartners) uit gaat voeren. De doelen en maatregelen hebben betrekking 
op de kerntaken van het waterschap (waterveiligheid, schoon water, voldoende water) 
en het thema "water en ruimte". 

Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden, zoals peilbeheer, onderhoud aan dijken 
en het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen, zoals de implementatie 
van de Deltabeslissing Waterveiligheid. 

 

In 2009 is de Waterwet in werking getreden. Deze wet stelt integraal waterbeheer op 
basis van 'watersysteembenadering' centraal. De Waterwet regelt het beheer van 
oppervlaktewater en grondwater en kent één watervergunning (met de gemeente als 
loket). 
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Geattendeerd wordt nog op de Keur van het Waterschap Zuiderzeeland, waarin is 
aangegeven wat wel en niet mag bij waterkeringen en wateren (de zogenaamde 
waterstaatswerken). Het doel van de keur is om waterstaatswerken veilig te stellen en 
deze op goede wijze te beheren. In de keur zijn daarom verboden (en geboden) 
opgenomen, waarvan onder omstandigheden ontheffing kan worden verleend. 

2.7  Waterparagraaf 
De waterparagraaf maakt inzichtelijk hoe het vigerend waterbeleid is vertaald naar 
waterhuishoudkundige inrichtingsmaatregelen in het plangebied. Hoe wordt in dit 
gebied omgegaan met water en op welke wijze draagt de inrichting bij aan: 

 Veiligheid. 

 Voldoende water. 

 Schoon water. 

 

Het bestemmingsplan 'Kraggenburg' heeft grotendeels een consoliderend karakter. 
Het betreft hier het bestaande stedelijke gebied, dat zich kenmerkt door reeds van 
oudsher aanwezige functies. Bij nieuwe ontwikkelingen of (her)ontwikkelingen dienen 
de uitgangspunten van het waterbeleid als randvoorwaarde te dienen.  

 

Beschrijving van het watersysteem   

Veiligheid/Waterkeringen 

Het plangebied ligt niet buitendijks of in de kernzone / binnenbeschermingszone / 
tussenbeschermingszone van de waterkering. Het is daarom niet te verwachten dat 
het plan van invloed zal zijn op de veiligheid van een waterkering.  

 

Voldoende Water  

Het deel van het bestemmingsplan waar geen ontwikkelingen plaatsvinden heeft geen 
gevolgen voor de huidige situatie. Er vindt geen toename van verhard oppervlak en/of 
het verdwijnen van ruimte voor waterberging plaats. Dit geeft geen aanleiding om 
compenserende maatregelen te moeten treffen in het kader van het principe 
'waterneutraal bouwen' om piekafvoeren te kunnen opvangen. Voor dit gebied geldt de 
afvoernorm van stedelijk gebied. De maximale afvoer uit het gebied is daarbij 1,5 l/s/ha 
bij een neerslagsituatie met een herhalingstijd van 100 jaar.  

 

Schoon water 

Bij de inrichting van het bestaande watersysteem wordt gestreefd naar het behouden 
van een ecologisch gezond watersysteem. 

 

Ontwikkeling Walstraat 

Ten behoeve van de ontwikkeling aan de Walstraat is de zogenoemde digitale 
watertoets uitgevoerd. Door middel van de watertoets is nagegaan welke 
waterschapsbelangen aan de orde zijn bij deze planontwikkeling. De samenvatting en 
resultaten zijn weergegeven in Bijlage 2 en in de volgende tekst. Op basis van deze 
toets moet de normale procedure worden doorlopen. 

 

Veiligheid 

Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen 
beschermen Flevoland tegen deze bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in 
de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en duurzame 
waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en 
klimatologische ontwikkelingen. 
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Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. Buitendijkse regionale 
keringen beschermen buitendijkse gebieden tegen hoog water. Het plangebied ligt niet 
buitendijks. 

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

 

Voldoende Water 

Wateroverlast 

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

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

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

De locatie van de ontwikkeling is gelegen in het stedelijk gebied van Kraggenburg. 
Conform de beleidsregel 'Compensatie toename verharding en versnelde afvoer' dient 
de netto toename aan verharding vanaf 750 m2 (betreft grens compensatieplicht voor 
plannen binnen stedelijk gebied) te worden gecompenseerd. Uitsluitend het bouwvlak 
wordt aangemerkt als nieuwe verharding. Het bouwvlak is ongeveer 520 m² . Wordt 
hierbij ook nog in aanmerking genomen dat in het oude bestemmingsplan een gedeelte 
van het bouwvlak reeds bestemd was als woonwagenstandplaats (waar ook al 
verharding mogelijk was) dan blijkt dat de oppervlakte aan nieuwe verharding ruim 
onder de grens van 750 m² blijft. Er hoeft dan ook geen watercompensatie gerealiseerd 
te worden. 

 

Goed functionerend watersysteem 

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

Het 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. 

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 definitief ontwerp van het watersysteem. Dit definitieve 
ontwerp behoeft de ambtelijke goedkeuring van het waterschap om overname 
uiteindelijk mogelijk te maken.  

Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en 
of deze vast, beweegbaar of afsluitbaar moeten zijn. 
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Anticiperen op watertekort 

Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van 
toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen 
met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge 
periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het 
waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen. Ten behoeve van de 
planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig. Er wordt in het plan geen 
gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag. Bij deze 
planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, 
veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen. 

 

Schoon Water 

Goede structuurdiversiteit 

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

 

Goede oppervlaktewaterkwaliteit 

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

 

Goed omgaan met afvalwater 

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

De geplande nieuwe woningen aan de Walstraat zullen worden aangesloten op het 
gemeentelijke rioolstelsel. 

 

Conclusie 

Naar aanleiding van de reactie van het waterschap is de toelichting op enkele punten 
verduidelijkt/ aangevuld. het plan voldoet daarmee aan de wensen van het 
waterschap. 

2.8  Milieuaspecten 
Bij de voorbereiding van dit bestemmingsplan moet worden nagegaan of er bronnen 
zijn en zo ja, welke, die in of nabij het plangebied een belemmering (kunnen) vormen 
met name ten opzichte van de in het plan opgenomen gevoelige functies zoals wonen. 
In dit kader dient aandacht te worden besteed aan: 

a. bodem; 

b. geluid (Wet geluidhinder); 

c. hinder in de relatie bedrijven en gevoelige functies; 

d. luchtkwaliteit. 

2.8.1  Bodem 

Voorliggend bestemmingsplan betreft in hoofdzaak een consoliderend plan; het is in 
beginsel gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. 
Onderzoek naar de bodemkwaliteit is hier niet aan de orde. Opgemerkt wordt dat in het 
kader van een aanvraag om een reguliere omgevingsvergunning voor het bouwen 
wordt getoetst of de bodemkwaliteit geschikt is om te bouwen. 
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Ontwikkeling Walstraat 

In verband met de ontwikkeling aan de Walstraat is een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd (EcoReest, Projectnummer 150758, van 28 juli 2015). In Bijlage 3 is dit 
onderzoek toegevoegd.  

 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond en in het grondwater 
overschrijdingen van de achtergrond- en streefwaarden uit de Wet bodembescherming 
zijn aangetoond. Het licht verhoogde gehalte aan barium in het grondwater is 
waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature verhoogde 
achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio. De oorzaak van het licht 
verhoogde gehalte aan kwik in de bovengrond is onbekend. De onderzoekshypothese, 
zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve verworpen. 

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

 

Vanuit het aspect bodem zijn er geen belemmeringen voor de ontwikkeling aan de 
Walstraat. 

2.8.2  Geluid 

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

In de Wet geluidhinder is een zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen 
geregeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de 
milieubelastende functies, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd 
aan milieugevoelige functies. 

 

In deze paragraaf wordt enkel ingegaan op de geluidsaspecten met betrekking tot 
wegverkeer. In of nabij het plangebied zelf is geen sprake van een zonering 
industrieterrein of spoorweg. 

 

Wegverkeer 

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

Bij de voorbereiding van de vaststelling van een bestemmingsplan dat geheel of 
gedeeltelijk betrekking heeft op gronden binnen een dergelijke geluidszone, wordt 
akoestisch onderzoek ingesteld. Onderzoek naar geluidsaspecten van verkeer kan 
echter achterwege blijven, indien op het tijdstip van de vaststelling van een 
bestemmingsplan een weg reeds aanwezig of in aanleg is en de woningen of andere 
geluidgevoelige objecten ook reeds aanwezig of in aanbouw zijn. De verplichting tot 
het uitvoeren van een akoestisch onderzoek geldt evenmin, indien in dat 
bestemmingsplan geen mogelijkheden worden geboden voor het realiseren van 
nieuwe woningen en andere geluidgevoelige objecten. 

 

Aangezien het voorliggende bestemmingsplan over het algemeen geen nieuwe 
geluidgevoelige objecten mogelijk maakt, is geen onderzoek nodig. 
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Ontwikkeling Walstraat 

Bij de ontwikkeling aan de Walstraat worden wel geluidgevoelige objecten mogelijk 
gemaakt. Daarom is een akoestisch onderzoek uitgevoerd (BVA Verkeersadviezen, 
Publicatienummer 1.381-1, van september 2015, geactualiseerd in augustus 2016, 
publicatienummer 1.381-2). In Bijlage 4 is het onderzoek opgenomen.  

 

Het onderzoek is in augustus 2016 geactualiseerd omdat de tellingen uit 2015 dateren 
en het bedrijf TopFresh zich daarna gevestigd heeft op het perceel Zuiderringweg 21. 
Bij de actualisatie is uitgegaan van een worst-case scenario, waarbij ook rekening is 
gehouden met de verkeersbewegingen van het nieuwe bedrijf. 

Uit het onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van Lden 48 dB ten gevolge van 
het verkeer op de N352 Zuiderringweg met maximaal 5 dB wordt overschreden. De 
hoogst berekende geluidsbelasting bedraagt circa 53 dB op de voorgevel van woning 
1. 

Verder blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van Lden 48 dB ten gevolge van het 
verkeer op de Hertenweg, de Koelhuisweg en de Bloesemweg op geen van de 
toetspunten wordt overschreden. De hoogst berekende geluidsbelasting ten gevolge 
van het verkeer op de Hertenweg is 39 dB op de zijgevel van woning 1. Op deze gevel 
wordt tevens de hoogste geluidsbelasting (29 dB) berekend ten gevolgde van het 
verkeer op de Koelhuisweg. Op de voorgevel van woning 1 wordt de hoogst berekende 
geluidsbelasting berekend ten gevolge van het verkeer op de Bloesemweg. Deze 
bedraagt 20 dB. 

Geconcludeerd kan worden dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het verkeer 
op de N352 Zuiderringweg rondom de nieuwbouw op een aantal toetspunten wordt 
overschreden en dat daardoor niet zonder meer kan worden overgegaan tot realisatie 
van deze ontwikkeling. De Wet geluidhinder schrijft voor dat de maatregelen in de 
volgorde bron, overdracht en ontvanger moeten worden onderzocht. Bij maatregelen 
aan de bron kan gedacht worden aan een lagere maximumsnelheid of een stillere 
verharding. Een maatregel in het overdrachtsgebied is een geluidsscherm en/of 
geluidswal. Bij maatregelen aan de ontvanger kan men denken aan een dove gevel. 

Het verlagen van de maximumsnelheid op de N352 Zuiderringweg is, vanwege het feit 
dat het een provinciale gebiedsontsluitingsweg is, geen optie.  

Het toepassen van een stiller wegdek zou wel een optie kunnen zijn. Als op de 
Zuiderringweg fijn tweelaags ZOAB wordt toegepast blijkt de hoogst berekende 
geluidsbelasting 46,86 dB. 

Ook zou een geluidsscherm of een geluidswal soelaas kunnen bieden. Als tussen de 
Leemtocht en de houtwal een geluidsscherm zou worden geplaatst van 150 meter lang 
en 5 meter hoog, blijkt de hoogst berekende geluidsbelasting te dalen tot 48,30 dB. 

Indien blijkt dat de voorgedragen oplossingen vanuit stedenbouwkundig, 
verkeerskundig, vervoerskundig of financieel opzicht niet mogelijk zijn of onvoldoende 
effect hebben, kan het college van burgemeester en wethouders een hogere 
grenswaarde verlenen, waarbij opgemerkt wordt dat de wettelijke maximale 
ontheffingswaarde van 63 dB niet wordt overschreden. 

In dit geval blijken de voorgedragen oplossingen vanuit stedenbouwkundig en 
financieel opzicht niet reëel. Daarom is een procedure voor een hogere grenswaarde 
doorlopen, waarbij een hogere waarde van 53 dB is vastgesteld.  

2.8.3  Hinder 

Met de voorbereiding van het onderhavige bestemmingsplan dient te worden 
nagegaan welke bronnen in of nabij het plangebied een belemmering kunnen vormen 
voor gevoelige functies als wonen. 
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Doelstelling van het bestemmingsplan is dat bestaande bedrijfsactiviteiten in beginsel 
worden gerespecteerd en geregeld. Uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening 
heeft het geen zin een bedrijfsbestemming te projecteren die vanwege 
milieuregelgeving niet kan worden gerealiseerd. Daarnaast dient te worden bezien of 
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat (de ‘omgekeerde werking’). 
Onderzocht moet dus worden wat – vooral in verband met de nabije aanwezigheid van 
gevoelige bebouwing of functies (als wonen) – de uitstralingseffecten van 
bedrijfsactiviteiten zijn en of dan in de nabijheid nog sprake is van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat. In dat kader worden in de VNG-brochure 'Bedrijven en 
milieuzonering' richtafstanden gegeven. Die afstanden gaan uit van gemiddeld 
moderne bedrijven. Indien bekend is welke activiteiten concreet worden beoogd, dan 
kan gemotiveerd worden uitgegaan van de daadwerkelijk te verwachten 
milieubelasting (in plaats van de richtafstanden). Benadrukt moet worden dat de 
richtafstanden zijn afgestemd op het omgevingstype rustige woonwijk (of een 
vergelijkbaar omgevingstype) en dat de richtafstanden bij een omgevingstype 
gemengd gebied (een gebied met een matige tot sterke functiemenging) kunnen 
worden verlaagd zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leefklimaat. 

 

Het ruimtelijk beleid van rijk en provincies biedt gemeenten beleidsvrijheid voor 
maatwerk op lokaal niveau. De genoemde VNG-handreiking 'Bedrijven en 
milieuzonering' is een hulpmiddel bij de invulling daarvan. De brochure kent Staten van 
Bedrijfsactiviteiten met indelingen in categorieën van bedrijven. 

 

Door voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende activiteiten (zoals 
bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen en scholen) worden hinder en gevaar 
voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen aanvaardbare 
voorwaarden te vestigen. 

 

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

 

Onderstaand het verband tussen de afstand en de milieucategorie: 

 
 

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

 bedrijfsgrootte, productiecapaciteit opgesteld vermogen, aantal 
productiemedewerkers, terreinoppervlakte en dergelijke; 

 verouderingsgraad, nieuwe ontwikkelingen; 

 productiewijze. 
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Het bestemmingsplan en de milieuregelgeving vormen elkaars complement. Voor zo 
ver met behulp van een zonering eventuele overlast voor de omgeving niet voldoende 
kan worden beperkt, kan de toepassing van milieuregelgeving uitkomst bieden. 

 

De mogelijkheden voor bedrijfsvoering worden (vooral) bepaald door 
milieuregelgeving (onder andere Activiteitenbesluit, Wet milieubeheer) en het kan 
voorkomen dat de planologisch geboden gebruiksmogelijkheden dan niet (maximaal) 
kunnen worden benut. 

 

Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit  

Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (Activiteitenbesluit) bevat 
algemene milieuregels voor bedrijven. Inrichtingen die vallen onder het regime van het 
Activiteitenbesluit hebben vaak geen milieuvergunning / omgevingsvergunning voor 
milieu nodig, maar moeten wel voldoen aan de voorschriften van het besluit. In de 
huidige systematiek vallen alle Wet milieubeheer-inrichtingen onder de algemene 
regels uit het Activiteitenbesluit, tenzij ze zijn uitgezonderd.  

 

Relatie bedrijfsactiviteiten/woningen  

Dit plangebied heeft, naast een woonfunctie, voor een aantal percelen een 
bedrijfsfunctie. In dit plan is grotendeels sprake van vastlegging van de bestaande 
situatie.  

Benadrukt moet worden dat de mogelijkheden voor bedrijvigheid tevens in het kader 
van de milieuregelgeving wordt beoordeeld.  

 

Ontwikkelingen 

Het voornemen is om aan de Walstraat woningen (milieugevoelige objecten) te 
realiseren. Ten noorden van de Zuiderringweg zijn bedrijven gesitueerd. De dichtst bij 
gelegen bedrijven liggen op meer dan 80 meter van de locatie waarop de woningbouw 
plaatsvindt. Voor deze bedrijven is een maximale milieucategorie van 3.1 toegestaan. 
Bij de milieucategorie 3.1 geldt een richtafstand van 50 meter. Bij de ontwikkeling aan 
de Walstraat wordt dus voldaan aan deze richtafstand. Voor bedrijven met een 
maximale milieucategorie van 3.2 geldt een richtafstand van 100 meter. Deze 
bedrijven liggen op meer dan 100 meter vanaf de betreffende locatie. Hiermee zijn er 
vanuit het aspect hinder geen belemmeringen voor de ontwikkeling aan de Walstraat. 

 

In vergelijking met het voorgaande bestemmingsplan, is in het voorliggende plan ook 
de bedrijfswoning aan de Koelhuisweg 3 als zodanig bestemd aangezien dit een 
vergunde bedrijfswoning is.  

 

Naar aanleiding van de fusie van de scholen is de bestemming ter plekke beperkt 
aangepast en is er een beperkte uitbreiding van het bouwvlak bij de bestaande school. 
Het bouwvlak komt niet dichterbij milieugevoelige functies en ook niet dichterbij 
omliggende wegen. Daarmee zijn er geen belemmeringen vanuit het aspect hinder. 

2.8.4  Luchtkwaliteit 

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in 
de Wet Milieubeheer (Wm), hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de 
bijbehorende bijlagen.  

 

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

 aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet 
leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet Milieubeheer 
opgenomen grenswaarde, of; 
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 aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, 
leiden tot een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de 
desbetreffende stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de 
desbetreffende stof, de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een 
samenhangende maatregel of een optredend effect, of; 

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

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

 

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

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

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

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

 

Voorliggend bestemmingsplan is grotendeels conserverend van aard: het 
bestemmingsplan legt met name de bestaande situatie vast. In het plan wordt ook de 
ontwikkeling aan de Walstraat meegenomen. Dit betreft de ontwikkeling van circa 7 
woningen. Op basis van het voorgaande blijkt dat hiermee de luchtkwaliteit 'niet in 
betekenende mate' zal verslechteren. Ten gevolge van de vaststelling van het 
bestemmingsplan zal de luchtkwaliteit dus niet significant verslechteren. Op grond van 
het bepaalde in de Wet milieubeheer is in dat geval geen onderzoek naar de 
luchtkwaliteit vereist. Vanuit het aspect luchtkwaliteit zijn er voor het voorliggende plan 
geen belemmeringen. 

2.9  Ecologie 
Bij ruimtelijke planvorming moet aandacht worden besteed aan de natuurwetgeving. 
De Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet vormen het belangrijkste 
juridische kader voor natuurbescherming in Nederland. De verplichtingen voor de 
bescherming van natuurgebieden zijn opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998 
en de bescherming van plant- en diersoorten is vastgelegd in de Flora- en faunawet. 
Deze wetten kunnen worden gezien als een vertaling van de Europese Vogelrichtlijn 
en Habitatrichtlijn. Er kan een tweedeling worden gemaakt in gebieds- en 
soortbescherming.  

 

Uitgangspunt van de wetgeving is een integrale bescherming van de aangewezen 
natuurwaarden en -gebieden. Dit betekent dat in beginsel elke aantasting, die 
schadelijke gevolgen kan hebben voor het aangewezen waarden dient te worden 
gereguleerd. Dit kan worden omschreven als een algehele zorgplicht. Het is verboden 
om, zonder vergunning, projecten of andere handelingen te realiseren / verrichten die 
gelet op de instandhoudingsdoelstelling de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de 
habitats van soorten kunnen verslechteren of een verstorend effect kunnen hebben op 
aangewezen waarden.  

Van belang voor conserverende bestemmingsplannen is dat het bestendig gebruik in 
principe kan worden voortgezet, aangezien dit ertoe heeft bijgedragen dat de 
natuurwaarden van het gebied tot hun actuele ontwikkeling zijn gekomen.  
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Gebiedsbescherming 

Voor de gebiedsbescherming zijn in het kader van de Europese richtlijnen in Nederland 
speciale beschermingszones aangewezen met een hoge wettelijke bescherming. 
Hiervoor zijn Natura 2000-gebieden en gebieden onderdeel uitmakend van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS) opgenomen. Een planologische ontwikkeling mag 
geen significante gevolgen hebben voor een te beschermen gebied.  

 

Het plangebied ligt op een afstand van circa 3,5 kilometer tot de Natura 2000-gebieden 
'Zwarte Meer' en 'De Wieden'. Ook maakt het plangebied voor een klein deel aan de 
noordzijde van het plangebied onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). 

 

In het voorliggende bestemmingsplan is de bestaande planologisch-juridische regeling 
overgenomen. Binnen de natuurgebieden worden dus geen nieuwe ontwikkelingen 
mogelijk gemaakt die in strijd zijn met gebiedsbescherming of een negatief effect 
hebben op beschermde natuurgebieden. Gelet op het hiervoor gestelde, hoeft een 
natuurtoets ten behoeve van de gebiedsbescherming niet plaats te vinden.  

Voor de bescherming en instandhouding van de EHS is een dubbelbestemming 
opgenomen.  

 

Soortbescherming 

De Flora- en faunawet regelt de bescherming van in het wild voorkomende inheemse 
planten en dieren. Deze wet heeft tot doel om beschermde flora- en faunasoorten te 
beschermen. Ruimtelijke ontwikkelingen kunnen tot gevolg hebben dat beschermde 
soorten in het geding komen. Indien dergelijke soorten aanwezig zijn en door de 
voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling bedreigd worden, moet een ontheffing 
aangevraagd worden.  

 

Gelet op het feit dat het bestemmingsplan in beginsel consoliderend van aard is en 
geen noemenswaardige ontwikkelingen mogelijk maakt, hoeft in het kader van dit 
bestemmingsplan geen nader onderzoek plaats te vinden. Indien er wordt gebouwd of 
een andere activiteit plaatsvindt binnen de regeling van het bestemmingsplan, zal 
echter ook rekening moeten worden gehouden met de aanwezige beschermde 
soorten. Indien nodig zal ontheffing worden aangevraagd in het kader van de Flora- en 
faunawet, echter in veel gevallen is dit niet noodzakelijk voor algemene 
zoogdiersoorten. Hiervoor geldt automatisch vrijstelling. 

 

Ontwikkeling Walstraat 

Gelet op de ontwikkeling aan de Walstraat is een verkennend onderzoek naar flora en 
fauna uitgevoerd (EcoReest, Projectnummer 150774, van 29 juli 2015). Het onderzoek 
is opgenomen in Bijlage 5.  

 

Naar aanleiding van het onderzoek is geconcludeerd dat er ter plaatse van de 
onderzoekslocatie geen sprake is van het voorkomen van een strikt beschermde soort 
(tabel 2 of 3-soort van de Flora- en faunawet), anders dan tabel 1-soorten waarvoor in 
onderhavig geval een vrijstelling geldt. 

Opgemerkt dient te worden dat het onderzoeksterrein geen deel uitmaakt van het 
permanente leefgebied van strikt beschermde soorten. Wel kunnen deze beschermde 
soorten periodiek voorkomen (foeragerend of tijdens hun migratie). De bosrand langs 
de westzijde kan deel uitmaken van foerageergebied of een migratieroute van 
vleermuizen of van steenmarter. Ook worden verblijfplaatsen van vleermuizen in 
bomen in deze rand niet geheel uitgesloten. 
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In de bomen en struiken in de bosrand direct naast de onderzoekslocatie, kunnen 
algemene vogelsoorten tot broeden komen. Alle vogelnesten zijn in het broedseizoen 
beschermd. Voor het broedseizoen wordt geen standaard periode gehanteerd, van 
belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal loopt het broedseizoen van vogels 
van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van de klimatologische 
omstandigheden. 

 

Aanbeveling en advies 

De rand van het bosperceeltje aan de westzijde van het onderzoeksgebied wordt 
mogelijk gebruikt als foerageergebied of migratieroute van vleermuizen of van 
steenmarter. Ook zijn verblijfplaatsen van een of enkele individuen van boom 
bewonende vleermuissoorten niet uit te sluiten. Het is daarom van belang om deze 
bomen tijdens en na de werkzaamheden niet extra te verlichten. 

Mogelijk broeden vogels in de bomen en struiken aan de bosrand aan de westzijde van 
het plangebied. Alle broedgevallen zijn beschermd in de Flora- en faunawet. Als 
bomen of struiken gesnoeid of verwijderd moeten worden bij de werkzaamheden, 
wordt geadviseerd om buiten het broedseizoen te starten met de werkzaamheden. Als 
buiten het broedseizoen gestart wordt en continu wordt doorgewerkt, kunnen de 
werkzaamheden ook doorlopen tot in het broedseizoen. Wanneer in het broedseizoen 
wordt gestart met de werkzaamheden wordt geadviseerd vooraf een check op 
broedvogels te laten uitvoeren. Het broedseizoen loopt globaal van 1 maart tot 1 
september. 

Opgemerkt dient te worden dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht 
houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden 
voorkomen. De zorgplicht geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. 

 

Gelet op het bovenstaande zijn er voor de ontwikkeling aan de Walstraat geen 
belemmeringen vanuit het aspect ecologie. 

 

Uitbreiding Dorpshuis 

In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de voorgenomen bouw van een 
garage tegen het dorpshuis. Het betreft een bescheiden uitbreiding van 3 bij 6 meter. 

Er is een quick scan Flora en fauna uitgevoerd om te kunnen beoordelen, of de 
voorgenomen bouw van deze garage  gevolgen heeft voor Flora en fauna. Deze quick 
scan is als Bijlage 6  opgenomen. Conclusie: de Flora- en faunawet vorm geen 
belemmering voor de bouw van de garage. 

 

Gelet op het bovenstaande zijn er voor de bouw van de garage tegen het dorpshuis 
geen belemmeringen vanuit het aspect ecologie. 

 

Omdat deze ontwikkeling van ondergeschikte aard en omvang is behoeft er geen 
onderzoek plaats te vinden naar de overige haalbaarheidsaspecten. Tenslotte kan 
over deze ontwikkeling opgemerkt worden, dat de financiele uitvoerbaarheid geregeld 
is door middel van een planschadeverhaalovereenkomst en het vestigen van een recht 
van opstal.   

2.10  Cultuurhistorie/archeologie 
Aspecten van de cultuurhistorie zijn historische (steden)bouwkundige waarden, 
archeologie en historische geografie. Samengenomen leveren ze een meerwaarde op. 
Vooral bij ontwikkelingen dient te worden bezien in hoeverre aanwezige 
cultuurhistorische waarden kwetsbaar zijn voor geplande bodemingrepen. Niet 
ongebruikelijk is dat dan aangegeven wordt op welke manier de cultuurhistorische 
waarden behouden, hersteld of verder ontwikkeld kunnen worden. 
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Historische (steden)bouwkundige waarden 

In het plangebied zijn geen gebouwde monumenten aanwezig. Voorts zijn in het 
plangebied geen cultuurhistorisch waardevolle objecten en/of structuren aanwezig die 
bescherming behoeven. Wel wordt de aanduiding 'karakteristiek' opgenomen voor de 
voormalige Rooms-Katholieke kerk in verband met de karakteristieke 
verschijningsvorm. 

Het voorliggende bestemmingsplan is grotendeels consoliderend van aard. Bij de 
ontwikkeling aan de Walstraat worden geen cultuurhistorisch waardevolle objecten 
aangetast. 

 

Historische geografie 

De kern Kraggenburg is ontworpen door de architect P.H. Dingemans. De architect 
kenmerkt zich doordat hij op een rationele wijze sociale relaties verwerkte in zijn 
stedenbouwkundige ontwerpen. Het ontwerp voor Kraggenburg kwam tot stand in 
meerdere schetsrondes (zie ook de volgende afbeeldingen). Dingemans plaatste de 
scholen en kerken samen in een centrale groene zone, als uiting van de nieuwe 
tolerantie in de maatschappij. Een andere belangrijk element is de groene buffer rond 
het dorp, die niet alleen dient als bescherming tegen wind, maar ook het dorp los 
koppelt van de openbaarheid van de polder en de eigen schaal van het dorp 
benadrukt. Tussen de oorspronkelijke geplande huizen en de groene buffer werd een 
ruimte open gelaten voor eventuele toekomstige ontwikkelingen. Het ontwerp van 18 
maart 1949 vormde het definitieve ontwerp voor Kraggenburg, dit terwijl in 1948 reeds 
is begonnen met de eerste bebouwing. 

 

Op de volgende luchtfoto (2012) is duidelijk de centrale groene zone terug te zien. 
deze zone wordt begrensd door de Noordermeent, Zuidermeent en de Voorstraat. 
Genoemde wegen vormen tevens een belangrijke ontsluitingsfunctie van de kern. 

 

 
Afbeelding: Luchtfoto (2012) (links), definitief ontwerp (1949) (rechts) 

 

Op basis van het bovenstaande kan geconcludeerd worden, dat bij de ontwikkeling van 
het dorp Kraggenburg het ontwerp uit 1949 nauwgezet gevolgd is. De luchtfoto van 
2012 komt bijna 1 op 1 overeen met het ontwerp uit 1949. 

  

Archeologie 

Op de Archeologische monumentenkaart (AMK) zijn de bekende en gewaardeerde 
vindplaatsen aangegeven. Er zijn in het plangebied geen archeologische monumenten 
bekend.  
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Complementair aan deze kaart is de Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart 
(ABB) voor het grondgebied van Noordoostpolder. Op de in 2007 vastgestelde 
beleidskaart is aangegeven welke gebieden een hoge, een gematigde, dan wel een 
lage verwachtingskans op archeologische vondsten hebben.  

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

 

 
Afbeelding: Uitsnede Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart 

 

Voor het plangebied gelden de volgende archeologische verwachtingen: 

 Hoge archeologische verwachting: Dit geldt voor het noordelijke deel van de kern 
van Kraggenburg. 

 Gematigde archeologische verwachting: Dit geldt voor het middendeel van de kern 
van Kraggenburg 

 Lage archeologische verwachting: Dit geldt voor het noordelijke- en zuidelijke deel 
van het plangebied. 

 

In het voorliggende bestemmingsplan wordt op basis van de gemeentelijke 
archeologische beleidskaart een dubbelbestemming opgenomen voor de gebieden 
met een hoge archeologische verwachting (categorie 2) en de gebieden met een 
gematigde archeologische verwachting (categorie 3). Voor zones met een lage 
archeologische verwachtingswaarde is er geen belemmering. 

 

Tevens zijn op de kaart gebieden aangegeven waar al archeologisch onderzoek is 
uitgevoerd. Enkelen liggen binnen het huidige bestemmingsplan. 

Het betreft een booronderzoek aan de Jacob Bruintjesstraat (Jelsma, J., en C. Tulp. 
2003. “Kraggenburg. Een aanvullende Archeologische Inventarisatie aan de Jacob 
Bruintjesstraat.” Steekproef rapport 2003-04/3). Dit booronderzoek ter plaatse van een 
voormalige vaargeul naar de vluchthaven Kraggenburg heeft aangetoon dat de bodem 
verstoord is tot 70 cm -mv.  Daarnaast zijn geen aanwijzingen voor aangetroffen 
bewoning. Advies: geen verdere aanbevelingen m.b.t. vervolgonderzoek 

 

Ontwikkeling Walstraat 

Verder is in het kader van de ontwikkeling aan de Walstraat een archeologisch bureau- 
en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen uitgevoerd (Bureau voor 
Archeologie, Rapport 198, van 7 augustus 2015). In Bijlage 7 is het onderzoek 
weergegeven. 
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In de ondergrond van het onderzoeksgebied bevindt zich pleistoceen dekzand. De top 
hiervan bevindt zich naar verwachting tussen 200 en 250 cm -mv.  

Uit het booronderzoek blijkt dat de top van het dekzand is geërodeerd door snel 
stromend water. Boven het dekzand ligt een pakket klastisch materiaal dat wordt 
geïnterpreteerd als een Zuiderzeeafzetting. 

Aangezien de top van het dekzand is geërodeerd en hierop Zuiderzee afzettingen 
liggen zijn resten van kampementen en nederzettingen waarschijnlijk afwezig. Resten 
gerelateerd aan scheepvaart en visvangst kunnen echter niet worden uitgesloten. 

Geadviseerd is om het onderzoeksgebied vrij te geven voor ontwikkeling. 

Bij ingrepen in de bodem is het nooit uit te sluiten dat toch archeologische resten 
worden aangetroffen bij graafwerkzaamheden. Bij eventuele archeologische resten is 
men verplicht dit te melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met artikel 53 
van de Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te 
nemen met de gemeente Noordoostpolder. 

 

Conclusie  

In het voorliggende bestemmingsplan is voldoende rekening gehouden met het aspect 
cultuurhistorie/archeologie. 

2.11  Externe veiligheid 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij 
gebruik, opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en munitie over 
weg, water en spoor en door buisleidingen. Ook de risico's van het gebruik van 
luchthavens vallen onder externe veiligheid. 

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

1. inrichtingen. 

2. vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen. 

3. vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor. 

 

Inrichtingen 

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

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

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

 

In het plangebied liggen op basis van de provinciale Risicokaart geen Bevi-inrichtingen 
met risico's wat betreft externe veiligheid. Onderzoek naar de externe veiligheid is 
hierbij niet aan de orde. 

 

Buisleidingen 

In de directe nabijheid van het plangebied liggen op basis van de provinciale 
Risicokaart geen buisleidingen waardoor vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. 
Er zijn in dit kader dan ook geen externe veiligheidseffecten waarmee rekening moet 
worden gehouden. Wel is voor de aardgastransportleiding aan de westzijde van het 
bedrijventerrein bij de Zuiderringweg een dubbelbestemming opgenomen. 



 

  

 bestemmingsplan "Kraggenburg" (vastgesteld)  
 38 

  

Vervoer gevaarlijke stoffen 

Binnen het plangebied zijn op basis van de provinciale Risicokaart geen routes 
gelegen, waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Er zijn dan ook geen 
externe veiligheidseffecten waarmee rekening moet worden gehouden. 

 

Ontwikkeling Walstraat 

Voor de ontwikkeling aan de Walstraat geldt ook dat op basis van de provinciale 
Risicokaart de locatie niet in de invloedszone van risicovolle inrichtingen en 
hoofdgasleidingen ligt. Ook vindt er in de directe nabijheid geen transport van 
gevaarlijke stoffen plaats. Daarmee zijn er voor de ontwikkeling geen belemmeringen 
vanuit externe veiligheid. 

 

Conclusie  

In het kader van het aspect externe veiligheid zijn er geen belemmeringen voor het 
voorliggende plan.  

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

a. Uit toetsing aan de hand van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) 
blijkt dat het plan of besluit voorziet in, of een kader vormt voor, activiteiten die 
(mogelijk) belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. In onderdeel C en 
D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten 
planMER-plichtig, besluitm.e.r.-plichtig of m.e.r.-beoordelings-plichtig zijn. 

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

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

 

Toets MER-plicht  

Het bestemmingsplan biedt geen juridische-planologische regeling voor activiteiten die 
zijn opgenomen in het Besluit m.e.r. 

De afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden 'Zwarte Meer' en 'De Wieden' 
bedraagt 3,5 kilometer. Aangezien het voorliggende bestemmingsplan consoliderend 
van aard is, is geoordeeld dat er geen significante negatieve effecten te verwachten 
zijn op de Natura 2000-gebieden.  

Ook worden geen significant negatieve gevolgen verwacht als gevolg van de 
ontwikkeling aan de Walstraat. De afstand van de locatie tot de meest nabijgelegen 
Natura 2000-gebieden en de Ecologische Hoofdstructuur, de ligging bij een bebouwd 
gebied met bijbehorende infrastructuur, maar vooral ook de aard en de beperkte, 
kleinschalige aanpassingen ten opzichte van de huidige bestemming 
(woonwagenstandplaats) worden geen negatieve effecten verwacht. 

Tevens is het relevant om te melden dat het plangebied niet in een waterwingebied of 
een grondwaterbeschermingsgebied ligt. 
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De Provinciale Staten van Flevoland hebben geen activiteiten aangewezen die 
betrekking hebben op het voorliggende plan, die kunnen leiden tot een m.e.r.-plicht. 
Derhalve is er via dit spoor ook geen sprake van een planMER-plicht voor dit 
bestemmingsplan. 

 

Conclusie 

Bij het voorliggende bestemmingsplan is geen m.e.r.(beoordelings)-procedure nodig. 

2.13  Verkeer en parkeren 
De verkeersstructuur van Kraggenburg is vrij helder van opzet. De belangrijkste 
verkeersroute van en naar het dorp wordt gevormd door de Zuiderringweg, de 
Kraggenburgerweg en Leemringweg. Deze wegen hebben allen een gescheiden 
fietspad langs de hoofdrijbaan. Daarnaast wordt het dorp ontsloten via de Hertenweg. 
De belangrijkste dorpsontsluitingsroute is de Voorstraat, die ter hoogte van de rotonde 
de entree van Kraggenburg vormt. Daarnaast zijn de Noordermeent, Zuidermeent en 
de Walstraat belangrijke dorpsontsluitingswegen. De Koelhuisweg, de Leemkade en 
de Gesteente zijn de ontsluitingswegen van het industrieterrein.  

 

Het voorliggende bestemmingsplan betreft in beginsel een consoliderend plan en is 
gericht op het regelen van de bestaande functies in het plangebied. Bij de ontwikkeling 
aan de Walstraat zal worden voorzien in voldoende parkeerplaatsen. Ten aanzien van 
de bestaande infrastructuur en parkeervoorzieningen treden geen significante 
veranderingen op.  

2.14  Handhaving 
Politiek en samenleving onderkennen steeds nadrukkelijker de cruciale rol van 
handhaving bij het met elkaar verbinden van werkelijkheid en regels. Met dit groeiend 
besef van het belang van handhaving en de jurisprudentie in het bestuursrecht waarin 
steeds meer de beginselplicht tot handhaven is uitgesproken, wordt de noodzaak van 
een handhavingsbeleid benadrukt. 

Een vereiste voor een goede handhaving is een handhaafbaar bestemmingsplan. Bij 
het ontwikkelen van de standaardregels voor de dorpen is daarom gekozen voor een 
zo helder mogelijke juridische methodiek. De regels zijn zo geredigeerd, dat deze in de 
toetsingspraktijk goed hanteerbaar zijn. Regels dienen duidelijke normen te bevatten 
die niet voor verschillende uitleg vatbaar zijn en tevens actueel en controleerbaar zijn.  

In 2005 heeft de gemeenteraad de kaderstellende nota 'integrale handhaving' 
vastgesteld. De handhavingsnota wordt gekoppeld aan een uitvoeringsprogramma 
waarin staat aangegeven op welke wijze de handhaving vorm krijgt en hoe deze wordt 
uitgevoerd. Dit programma wordt jaarlijks geactualiseerd en vastgesteld. Een 
belangrijk speerpunt in het beleid is de handhaving van de bouw- en gebruiksregels 
van bestemmingsplannen. 

  



 

  

 bestemmingsplan "Kraggenburg" (vastgesteld)  
 40 

  



 

  

 bestemmingsplan "Kraggenburg" (vastgesteld)  
 41 

  

Hoofdstuk 3  Het plan 

3.1  Algemeen 
Het bestemmingsplan legt de bestaande toestand vast en laat zich kwalificeren als een 
conserverend bestemmingsplan.  

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de bestemmingen die voor de in het 
plangebied aanwezige gronden zijn gekozen. Voor zo ver nodig worden deze 
bestemmingen en de daarbij behorende regels in het volgende hoofdstuk nader 
toegelicht. 

In het algemeen kan worden gesteld dat het huidige gebruik van gronden en gebouwen 
de basis heeft gevormd voor het plan oftewel het onderhavige bestemmingsplan 
consolideert in dat opzicht in belangrijke mate de aanwezige ruimtelijke situatie. 
Daarnaast wordt met dit plan beoogd voor de thans bestaande situatie kaders te 
bieden voor het behoud van een goed woon- en leefklimaat. 

3.2  Gebiedsbeschrijving Kraggenburg 
Structuur 

Kraggenburg is gelegen in een natuur- en bosrijke omgeving alsmede een agrarische 
omgeving, met overwegend fruitteeltbedrijven ten zuiden van Kraggenburg. Net buiten 
de grens van onderhavig bestemmingsplan zijn diverse agrarische bedrijven gelegen. 
De bestaande bebouwing in het plangebied is gevarieerd van opbouw en bestaat uit 
vrijstaande, halfvrijstaande, geschakelde en rijenwoningen. Naast woningen beschikt 
Kraggenburg over diverse voorzieningen zoals een school, winkels, dorpshuis, 
snackbar/café, restaurant/hotel en sportvelden. Ook zijn er diverse bedrijven 
gevestigd, zowel direct aansluitend op de woonbebouwing, als op de ten noorden van 
het dorp gelegen bedrijfsterreinen. 

 

Bebouwing 

Kraggenburg is globaal in te delen in twee woonmilieus: het oorspronkelijke, 
kleinschalige woonmilieu met aaneengesloten woningen (rijtjeshuizen) en 
centrumvoorzieningen en de overwegend jongere vrijstaande en halfvrijstaande 
eengezinshuizen. Straten als de Finsestraat, de Walstraat, de A.J. Rennenstraat 
(oostelijk deel), de Zuidermeent, de Jacob Bruintjestraat, Pionierstraat en Middenweg 
bestaan grotendeels uit aaneengesloten woningen. De hoogte van de bebouwing is 
niet hoger dan twee lagen met kap.  

 

Langs de Noordermeent en Morenelaan bevinden zich de wat oudere vrijstaande en 
halfvrijstaande woningen. Daarna is het dorp uitgebreid met Kraggenburg Oost (vanaf 
eind jaren '80) en Kraggenburg West (vanaf midden jaren '90). Deze uitbreidingen 
betreffen hoofdzakelijk vrijstaande en halfvrijstaande woningen en enkele 
rijenwoningen. 

 

Voorzieningen 

Centrumvoorzieningen 

De Voorstraat is te beschouwen als het centrumgebied van Kraggenburg. Met name 
aan de westzijde van deze straat bevinden zich diverse voorzieningen, zoals een 
buurtwinkel/supermarkt, snackbar/café en kantoren. Aan de oostzijde van de 
Voorstraat is bij de entree van het dorp een hotel/restaurant gevestigd. Zoals in vele 
kleinere kernen in de Noordoostpolder zijn hier in de loop der jaren diverse 
voorzieningen verdwenen. Het beleid van de gemeente is erop gericht het gemengde 
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karakter van het centrum te handhaven. Dit betekent dat behalve de woonfunctie er 
ruimte moet zijn voor detailhandel, kantoren/zakelijke dienstverlening. 

 

Maatschappelijke voorzieningen 

Een groot deel van de maatschappelijke voorzieningen bevindt zich binnen de centrale 
groenzone van het dorp. Er bevindt zich één school: De Fladderiep, welke is ontstaan 
uit een fusie van de oecumenische basisschool 'De Lichtwachter' en de openbare 
basisschool 'De Pionier'. Ook is er een peuterspeelzaal. De protestantse kerk bevindt 
zich langs de Zuidermeent. De rooms-katholieke kerk is inmiddels omgezet naar een 
woonbestemming, hiervoor is een afzonderlijke planologisch-juridische procedure 
doorlopen. Het dorpshuis en de sporthal zijn beiden gevestigd aan de Noordermeent. 

Aan de oostzijde van Kraggenburg liggen de voetbalvelden en een 
kantine/kleedruimte. De begraafplaats bevindt zich aan de zuidoostzijde, direct 
aangrenzend aan het sportveldencomplex. Het volkstuinencomplex bevindt zich langs 
de Gerrit Klokstraat (zuidwestzijde) en er zijn mogelijkheden voor volkstuinen in het 
verlengde van de Koelhuisweg. Langs het kanaal ten noorden van het bedrijventerrein 
aan de Kraggenburgerweg ligt een ijsbaan.  

 

Groenvoorzieningen 

Kraggenburg wordt gekenmerkt door een duidelijke groenstructuur, die bestaat uit 
twee belangrijke onderdelen. Ten eerste de centraal gelegen groene zone die een 
open karakter heeft. Een tweede belangrijk element is de groene buffer rond het dorp, 
die niet alleen dient als bescherming tegen, maar ook het dorp los koppelt van de 
openheid van de polder en de eigen schaal van dorp benadrukt. Tussen de 
oorspronkelijke geplande huizen en de groene buffer werd een ruimte open gelaten 
voor eventuele toekomstige ontwikkelingen.  

 

De aanwezige groenvoorzieningen en bos-/beplantingsstroken zijn allen voorzien van 
diverse voet- en fietspaden en hebben hiermee een directe recreatieve gebruiksfunctie 
voor het dorp.  

 

Bedrijven 

In het oorspronkelijk ontwerp van Dingemans was niet voorzien in bedrijven buiten de 
buitenste rand van het dorp. Inmiddels heeft het dorp een bedrijventerrein ten noorden 
van de Kraggenburgerweg en een bedrijventerrein ten noorden van de Zuiderringweg. 
Daarnaast komen er diverse bedrijven voor binnen de buitenste rand. Op het terrein 
ten noorden van de Kraggenburgerweg zijn diverse bedrijven gevestigd. Hier komen 
ook enkele bedrijfswoningen voor. Het bedrijventerrein ten noorden van de 
Zuiderringweg is in gebruik door een bedrijf werkzaam in teelt, verwerking en handel 
van wortelen en diverse kleinere bedrijven.  

3.3  Bestemmingsplan en de veranderingen 
Het doel van het voorliggende bestemmingsplan is een geactualiseerd en 
overkoepelend bestemmingsplan voor de gehele kern Kraggenburg. 

 

De juridisch bindende elementen van het bestemmingsplan zijn de verbeelding 
(plankaart) en de regels. 

  

Gekozen is voor een gedetailleerd bestemmingsplan, hetgeen inhoudt dat per 
bestemming tot in detail inzicht wordt gegeven in de gebruiks- en bouwmogelijkheden. 
Die gebruiksmogelijkheden worden in de bestemmingsomschrijving benoemd. 
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Een verandering is de aanpassing van de bijbehorende bouwwerkenregeling bij de 
woonfunctie (in beginsel maximaal 50% van het achtererfgebied en maximaal 100 m2 
en een mantelzorgregeling.  

 

Op basis van de gemeentelijke Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart (ABB) 
zijn dubbelbestemmingen opgenomen voor de gematigde en hoge archeologische 
verwachtingswaarden. Ook is een dubbelbestemming opgenomen voor in verband met 
de Ecologische Hoofdstructuur. 

 

Voor de kleinschalige woningbouw aan de westzijde van de kern bij de Walstraat zijn 
mogelijkheden voor woningen opgenomen.  

Verder zijn naar aanleiding van de fusie van de scholen de bestemmingen ter plekke 
aangepast en is een beperkte uitbreiding van de bestaande school mogelijk.  

 

In het bestemmingsplan wordt rekening gehouden met de voorgenomen bouw van een 
garage tegen het dorpshuis. Het betreft een bescheiden uitbreiding van 3 bij 6 meter. 

Er is een quick scan Flora en fauna uitgevoerd om te kunnen beoordelen, of de 
voorgenomen bouw van deze garage  gevolgen heeft voor Flora en fauna. Deze quick 
scan is als Bijlage 6 opgenomen. Conclusie: de Wet Flora en fauna vorm geen 
belemmering voor de bouw van de garage. 

Omdat deze ontwikkeling van ondergeschikte aard en omvang is behoeft er geen 
onderzoek plaats te vinden naar de overige haalbaarheidsaspecten. Tenslotte kan 
over deze ontwikkeling opgemerkt worden, dat de financiele uitvoerbaarheid geregeld 
is door middel van een planschadeverhaalovereenkomst en het vestigen van een recht 
van opstal.   

 

In het geldende bestemmingsplan was bij de dorpsweide aan de Zuidermeent nog een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het realiseren van maatschappelijke 
voorzieningen. Dit zijn gronden van de gemeente. Aangezien er geen behoefte meer is 
aan nieuwe maatschappelijke voorzieningen op deze plek is de wijzigingsbevoegdheid 
verwijderd. 

Het varend monument 't Zwaantje wordt gebruikt als woonboot. Dit is in beginsel niet 
toegestaan, maar voor de betreffende bewoners is dit toegestaan. In het voorliggende 
plan is daarom een persoonsgebonden overgangsrecht hiervoor opgenomen. In 
Bijlage 8 is de motivatie hiervoor opgenomen. Het persoonsgebonden overgangsrecht 
is niet overdraagbaar. Met andere woorden, zodra deze bewoners verhuizen, vervalt 
het recht op gebruik als woonboot. Dit is overigens niet geregeld in de betreffende 
bestemming, maar in lid 30.8.  

De bedrijfswoning aan de Koelhuisweg 3 is als zodanig bestemd aangezien dit een 
vergunde bedrijfswoning is.  

De definitie van 'achtererf' is in overeenstemming gebracht met de definitie uit het 
Besluit omgevingsrecht (Bor) (bijlage II artikel 1). 

3.4  Bestemmingen en aanduidingen 
De in het plangebied voorkomende bestemmingen zijn: 

 Agrarisch. 

 Bedrijf.  

 Bedrijf - Nutsvoorziening. 

 Bos.  

 Centrum.  

 Groen.  

 Horeca.  
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 Maatschappelijk.  

 Maatschappelijk - Begraafplaats.  

 Recreatie - Volkstuin.  

 Sport.  

 Tuin.  

 Verkeer.  

 Water.  

 Wonen 

 Wonen - Voormalige kerk.  

 

Dubbelbestemmingen 

 Leiding - Gas. 

 Leiding - Hoogspanningsverbinding. 

 Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd. 

 Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog. 

 Waarde - Ecologie. 

 

Voorts is in het plan sprake van gebieds-, functie-, bouw- en 
maatvoeringsaanduidingen. Die aanduidingen worden in de regels verklaard. 
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Hoofdstuk 4  De regels 

4.1  Algemeen 
De regels vormen een juridisch bindend element van het bestemmingsplan. 

4.2  De regels 
De regels geven inhoud aan de op de verbeelding (plankaart) aangegeven 
bestemmingen. Ze geven aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt 
mogen worden en wat en hoe er gebouwd mag worden. Bij de opzet van de regels is 
getracht het aantal regels zo beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, 
dat werkelijk noodzakelijk is. 

 

In oktober 2010 is de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking getreden. 
Deze wet beoogt de samenvoeging van stelsels opdat een samenhangende 
beoordeling van activiteiten mogelijk is in één procedure die leidt tot één besluit: de 
omgevingsvergunning.  

 

Ingevolge die wet is een Algemene maatregel van bestuur (Amvb) uitgevaardigd waar 
ten aanzien van daarbij aan te wijzen activiteiten geen verbod geldt. In dit 
bestemmingsplan is rekening gehouden met de genoemde regelgeving. 

 

Het kan in een concrete situatie voorkomen, dat afwijking van de gestelde normen 
gewenst is. Hiertoe worden dan afwijkingsbepalingen opgenomen en dat 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 vergunningverlening de nodige 
kennis te vergaren omtrent de relevante feiten en de belangen zorgvuldig af te wegen.  

 

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

1. Inleidende regels.  

2. Bestemmingsregels.  

3. Algemene regels.  

4. Overgangs- en slotregels. 

 

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

In hoofdstuk 2 worden de op de kaart aangegeven bestemmingen omschreven en 
wordt bepaald op welke wijze de gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Tevens 
worden per bestemming de bebouwingsmogelijkheden 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. 

In hoofdstuk 4 komt het overgangsrecht aan de orde en de slotregel. 
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4.3  Nadere toelichting op de bestemmingen 
Agrarisch 

Voor de agrarische gronden binnen het plangebied is de bestemming 'Agrarisch' 
opgenomen. Dit betreffen de gronden ten zuiden van de Jacob Bruintjesstraat en ten 
westen van het bedrijventerrein aan de Zuiderringweg.  

De gronden ten westen van het bedrijventerrein zijn momenteel nog als agrarisch in 
gebruik en komen op termijn in aanmerking om te wijzigen naar bos/beplantingsstrook 
teneinde het bedrijfsterrein landschappelijk af te schermen van het omliggende gebied.  

 

Bedrijf 

Voor de percelen met bedrijvigheid geldt de bestemming 'Bedrijf'. 

Aan de bestemming is een bedrijvenlijst gekoppeld, de Staat van Bedrijfsactiviteiten. 
Voor de maximale bedrijfscategorie zijn aanduidingen opgenomen. Verder zijn middels 
aanduidingen bijzondere dan wel zwaardere functies toegelaten.  

 

Voor detailhandel zijn specifieke regelingen opgenomen. Zelfstandige kantoren zijn 
niet toegestaan. Administratieve ruimten ten behoeve van het bedrijf zijn toegestaan 
op maximaal 30% van het vloeroppervlak. Bevi-inrichtingen, vuurwerkbedrijven, 
Wgh-inrichtingen en m.e.r.(beoordelingsplichtige) inrichtingen zijn eveneens niet 
toegestaan. 

 

Via een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan kunnen 
bedrijven worden toegelaten die naar aard en invloed op de omgeving vergelijkbaar 
zijn met de toegelaten bedrijven. 

 

Bedrijfswoningen zijn niet toegestaan, behalve de bestaande bedrijfswoningen. Deze 
zijn expliciet in het plan aangeduid.   

 

Bedrijf - Nutsvoorziening 

De grotere aanwezige nutsgebouwen en -voorzieningen binnen het plangebied zijn 
specifiek bestemd tot nutsvoorzieningen. De bouwhoogte bedraagt niet meer dan 4 
meter. 

 

Bos  

Bos en (hoog)opgaande afschermende beplanting vallen binnen de bestemming bos. 
Ook zijn paden en andere voorzieningen toegestaan. Er zijn bouwregels opgenomen 
voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Gebouwen zijn niet toegestaan.  

 

Centrum  

Dit betreft de bestemmingsregeling voor de centrumvoorzieningen als detailhandel, 
dienstverlening en horecavoorzieningen.   

Voor het verbeteren dan wel het creëren van een vriendelijk vestigingsklimaat wordt 
het van belang geacht dat een onderlinge uitwisseling van functies mogelijk is. De 
bestemmingsomschrijving geeft daarom een breed scala aan mogelijkheden met 
betrekking tot de toegestane functies binnen deze bestemming.  

Ten aanzien van horecabedrijven geldt uit een oogpunt van beperking van overlast een 
indeling (zie begripsbepaling). De categorieën I en, alleen waar aangeduid, II zijn 
binnen deze bestemming toelaatbaar.  
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Groen   

De groenvoorzieningen die structuurbepalend zijn voor het plangebied zijn als zodanig 
bestemd. Binnen deze bestemmingen zijn onder meer voet- en fietspaden, 
speelvoorzieningen en water toegestaan. Er zijn bouwregels opgenomen voor 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde. Gebouwen zijn niet toegestaan  

 

Horeca 

Deze bestemming voorziet in horecabedrijven en een bijbehorende bedrijfswoning. In 
de begripsbepaling wordt een onderscheid in horecabedrijven doorgevoerd. Op basis 
hiervan is de uitoefening van een hotel-restaurant met zalenruimte mogelijk. 
Nachthoreca (discotheken) is niet toegestaan.  

 

Maatschappelijk 

Deze bestemming geldt voor de gronden die thans in gebruik zijn voor 
maatschappelijke doeleinden zoals scholen, kerken en dergelijke. Er is in beginsel 
ruimte voor activiteiten die van educatief, cultureel, religieus, medisch en/of van 
algemeen maatschappelijk belang zijn.  

 

Maatschappelijk - Begraafplaats 

Deze bestemming is specifiek opgenomen voor de bestaande begraafplaats aan de 
zuidoostzijde van de kern. 

 

Recreatie - Volkstuin 

De volkstuinbestemming is opgenomen voor de gebieden waar volkstuinen zijn 
toegestaan. De bebouwingsregeling geldt per bestemmingsvlak. 

 

Sport 

De binnen het plangebied voorkomende sportvoorzieningen, zoals de sportvelden met 
bijbehorende voorzieningen zijn als zodanig bestemd. Gebouwen mogen alleen 
worden gebouwd in een bouwvlak. Een niet-overdekte tribune is een bouwwerk, geen 
gebouw zijnde. 

 

Tuin 

De gronden die zijn gelegen voor de woningen hebben de bestemming 'Tuin' 
gekregen. Uitgangspunt is dat daar geen gebouwen worden opgericht.  

 

Verkeer 

Deze bestemming heeft betrekking op alle (openbare) verkeers- en 
parkeervoorzieningen in het plangebied. De bestemmingsomschrijving is ruim van 
opzet, wat inhoudt dat naast wegen en paden ook groenvoorzieningen mogelijk zijn. 
Deze meer globale wijze van bestemmen maakt enige flexibiliteit binnen het openbaar 
gebied mogelijk. 

 

Water 

Hoofdwatergangen, waterpartijen en overige waterhuishoudkundige voorzieningen zijn 
als zodanig bestemd. Ook bruggen, duikers, beschoeiingen en dergelijke zijn 
toegelaten. 

 

Wonen 

In de bestemmingsomschrijving is opgenomen dat deze gronden zijn bestemd voor 
wonen, en dat kan in woonhuizen of (indien aangeduid) in woongebouwen. Gelet op de 
definitie van woonhuizen is sprake van gebouwen die slechts één woning omvatten.  
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In de bouwregels wordt onderscheid gemaakt tussen gebouwen en bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde. Bij gebouwen wordt nader onderscheid gemaakt tussen 
hoofdgebouwen enerzijds (de woonhuizen of woongebouwen) en bijbehorende 
bouwwerken anderzijds. Onder bijbehorende bouwwerken worden bijgebouwen, aan- 
en uitbouwen, alsmede bouwwerken met een dak begrepen. 

Een bijbehorend bouwwerk mag bijvoorbeeld wel worden gebruikt als slaapkamer van 
het huishouden dat in de woning is gevestigd. Voor vrijstaande objecten geldt dat 
zelfstandige bewoning wordt aangemerkt als een gebruik in strijd met het 
bestemmingsplan. Voor mantelzorg geldt een speciale regeling (algemene 
gebruiksregel).  

 

Hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd. Om 
stedenbouwkundige redenen kunnen bouwaanduidingen zijn aangegeven.  

Voorts zijn regels gesteld voor wat betreft de maximale hoogtes, de breedte van 
woningen en de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens.   

Aan de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken (de met garage aangeduide 
gebouwen tellen niet mee) zijn twee maxima verbonden: de 50%-norm en het aantal 
m2. De 50%-norm is een beperking op de bouwmogelijkheden op kleine percelen, het 
maximale aantal m2 is een rem op de bouwmogelijkheden op grote percelen. Bij het 
berekenen van de toegestane bebouwing geldt de oppervlakte van het zogenaamde 
achtererfgebied.  

 

De bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, achter de voorgevel of het 
verlengde daarvan mag ten hoogste 2,5 meter bedragen. Deze bepaling is met name 
van belang voor erfafscheidingen. 

 

Gebouwen mogen mede worden gebruikt voor beroeps- en bedrijfsuitoefening aan 
huis, mits de woonfunctie als hoofdfunctie aanwezig blijft. Onder beroepsuitoefening 
aan huis wordt onder meer verstaan het verlenen van diensten op administratief, 
maatschappelijk, juridisch, (para)medisch, therapeutisch, kunstzinnig of daarmee 
gelijk te stellen gebied. Deze regeling vloeit voort uit de jurisprudentie zoals die zich 
heeft ontwikkeld ten aanzien van aan huisgebonden beroepen. Bij twijfelgevallen zal 
aansluiting moeten worden gezocht bij deze jurisprudentie.  

Voor de bedrijfsactiviteiten aan huis geldt een lijst op basis van de VNG-brochure 
'Bedrijven en milieuzonering'. Het betreft geselecteerde licht-milieubelastende 
bedrijven als genoemd in categorie 1, dan wel bedrijven die naar hun aard en invloed 
op de omgeving hiermee vergelijkbaar zijn. 

 

Voor zowel beroeps- als bedrijfsuitoefening aan huis zijn eisen opgenomen die de 
inpasbaarheid in de woonomgeving dienen te waarborgen. Zo is bepaald dat ten 
hoogste 30% van de oppervlakte van de woning en ten hoogste 60% van de 
bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt voor de activiteit tot een maximum 
van 75 m2. Tevens dient de activiteit geen afbreuk te doen aan de uitstraling van de 
woning en dient er geen nadelige invloed te zijn op het woon- en leefmilieu. Ook is een 
onevenredige toename van de parkeer-/verkeersdruk niet geoorloofd en is 
detailhandel niet toegestaan. Tenslotte dient de activiteit aan huis door de bewoner te 
worden uitgeoefend. 

 

Wonen - Voormalige kerk 

Deze bestemming is toegekend aan het perceel Noordermeent 2. De regeling komt 
overeen met de regeling in het bestemmingsplan "Kraggenburg 2004, Noordermeent 
2". 
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Leiding - Gas 

Deze regels zijn conform de regels van de Gasunie. De regels van deze 
dubbelbestemming gaan vóór de regels van de basisbestemmingen. 

 

Leiding - Hoogspanningsverbinding 

Deze regels zijn conform de regels van Tennet. De regels van deze dubbelbestemming 
gaan vóór de regels van de basisbestemmingen. 

 

 

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd en Waarde - 
Archeologische verwachtingswaarde hoog 

Om de te verwachten archeologische waarden te beschermen zijn 
dubbelbestemmingen opgenomen. Met een dubbelbestemming kunnen ruimtelijk 
relevante belangen veilig worden gesteld die niet of onvoldoende met de 
basisbestemmingen kunnen worden gewaarborgd. De met de dubbelbestemming 
samenhangende belangen hebben in beginsel voorrang op de belangen van de 
onderliggende bestemmingen.  

In het gebied met een gematigde of hoge archeologische verwachting is sprake van 
een middelhoge respectievelijk hoge concentratie archeologische vindplaatsen. 
Hiervoor geldt dat voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van de 
basisbestemming met een nader aangegeven oppervlakte een omgevingsvergunning 
nodig is. Voor nader genoemde werken en werkzaamheden met een nader 
aangegeven oppervlakte is een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken 
of werkzaamheden nodig. 

 

Waarde - Ecologie 

De dubbelbestemming 'Waarde - Ecologie' is opgenomen voor de gronden die zijn 
aangewezen als Ecologische Hoofdstructuur. Dit betreft een regeling voor de 
instandhouding en ontwikkeling van de natuurwaarden. 

 

Anti-dubbeltelbepaling 

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. 

 

Algemene bouwregels  

Hierin is geregeld dat bestaande maten, afstanden en afmetingen gehandhaafd mogen 
blijven, ook al is in de bestemmingsregels iets anders toegestaan. Hiermee wordt 
voorkomen dan afwijkingen direct onder het overgangsrecht vallen. 

 

Algemene gebruiksregels 

Bepaald is dat het gebruik van behorende bouwwerken bij een woning ten dienste van 
bewoning door een persoon die vanwege zijn gezondheidstoestand is aangewezen op 
de niet bedrijfsmatige zorg van een bewoner van de woning, is toegestaan 
(zogenaamde mantelzorg).  
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Algemene afwijkingsregels 

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 
verbeelding aangegeven maten, kunnen volgens dit artikel mogelijk worden gemaakt. 
Omdat een en ander zich niet beperkt tot één bestemming maar bij diverse 
bestemmingen gewenst of noodzakelijk kan blijken, zijn deze regelen in beginsel op 
alle bestemmingen van toepassing.  

Het toestaan van afwijkingen mag geen automatisme zijn. Burgemeester en 
wethouders zullen het verlenen van een vergunning zorgvuldig moeten afwegen en 
motiveren conform het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht. 

 

Algemene wijzigingsregels  

In het plan is een algemene wijzigingsregel opgenomen voor situaties als er een 
algemene aanduiding wordt gewijzigd of komt te vervallen.  

Ook is in het plan de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied 1' opgenomen voor 
de strook aan de westzijde van het bedrijventerrein. Dit is gedaan conform het 
geldende bestemmingsplan. Hiermee is het mogelijk om de bestemming 'Agrarisch' te 
wijzigen naar 'Bos' teneinde het bedrijventerrein af te schermen.  

 

Overige regels: Werking wettelijke regelingen   

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

 

Overgangsregels 

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

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

 

Slotregel   

In de slotregel is de titel van het bestemmingsplan opgenomen, in dit geval is dat: 
Kraggenburg. 
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid 

5.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
Voorontwerp 

Inspraak en vooroverleg 

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Kraggenburg' is in het kader van inspraak en 
vooroverleg, zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), 
op de in de gemeente gebruikelijke wijze voor inspraak ter inzage gelegd en aan de 
vooroverleg instanties aangeboden. Er is een "Nota samenvatting en beantwoording 
inspraakreacties en vooroverlegreacties voorontwerpbestemmingsplan "Kraggenburg" 
opgesteld. Deze Nota is opgenomen in Bijlage 9. 

In de Nota is aangegeven op welke wijze er omgegaan is met de inspraak- en 
overlegreacties. ook is aangegeven welke wijzigingen er aangebracht zijn naar 
aanleiding van de binnengekomen inspraak- en overlegreacties. 

Daarnaast is een lijst opgesteld met ambtshalve wijzigingen. Deze is opgenomen in 
Bijlage 10. 

 

Tevens is er tijdens de terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan een 
informatiebijeenkomst gehouden, waar belangstellenden in de gelegenheid zijn 
gesteld om over het bestemmingsplan 'Kraggenburg' met de gemeente van gedachten 
te wisselen.  

 

Zienswijzen 

Op de voorbereiding van een bestemmingsplan is afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht van toepassing, met dien verstande dat door een ieder zienswijzen 
omtrent het ontwerp bij de gemeenteraad naar voren kunnen worden gebracht.  

Het ontwerpbestemmingsplan 'Kraggenburg' heeft vanaf 16 juni 2016 gedurende een 
periode van zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is een ieder in de 
gelegenheid gesteld om zienswijzen tegen het bestemmingsplan kenbaar te maken 
(artikel 3.8 Wro). Gedurende deze periode zijn er 3 zienswijzen ingediend. 

Een samenvatting van deze zienswijzen, alsmede een beantwoording van de 
zienswijzen is opgenomen in Bijlage 11. Hierin is ook aangegeven, of de zienswijze al 
dan niet aanleiding geeft tot een aanpassing van het bestemmingsplan. 

 

Ambtshalve is besloten om het akoestische onderzoek te zodanig aan te passen, dat 
de voetprint van de geprojecteerde bebouwing aan de Walstraat overeenkomt met de 
mogelijkheden, die het bestemmingsplan biedt. 

Dit is in Bijlage 12 verwoord. 
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5.2  Economische uitvoerbaarheid 
Conform artikel 3.1.6. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geeft de toelichting 
inzicht in de uitvoerbaarheid van het plan. Ingevolge het bepaalde in artikel 6.12 van de 
Wro stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor gronden waarop een bij 
algemene maatregel van bestuur aangewezen bouwplan is voorgenomen. Bij een 
besluit tot vaststelling kan de raad besluiten geen exploitatieplan vast te stellen, indien 
het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden 
anderszins verzekerd is.  

 

Aangezien het voorliggende bestemmingsplan grotendeels een actualiserend 
bestemmingsplan is en voor dat deel geen sprake is van een bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen bouwplan (artikel 6.2.1 Besluit ruimtelijke ordening), hoeft er 
geen exploitatieplan te worden opgesteld. Dit bestemmingsplan brengt voor de 
gemeente alleen de plankosten met zich mee. Hiervoor zijn in de begroting gelden 
gereserveerd. De economische uitvoerbaarheid is daarmee verzekerd. 

 

Voor de ontwikkeling van de woningbouw aan de Walstraat is wel sprake van een 
bouwplan. Hiervoor is een grondexploitatie opgesteld. De grondexploitatie wordt 
gelijktijdig met dit bestemmingsplan vastgesteld en bekendgemaakt (art. 6.12 lid 4 
Wro). Door de vaststelling van de grondexploitatie, gezamenlijk met dit 
bestemmingsplan, ontstaat een publiekrechtelijke basis voor het kostenverhaal. In het 
exploitatieplan staan verschillende werken en werkzaamheden waar de gemeente de 
kosten voor gaat verhalen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bouwrijp maken van 
uitgeefbaar gebied. Uit de raming in de grondexploitatie blijkt dat er een positief 
resultaat wordt verwacht. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid van het 
bestemmingsplan aangetoond. 

 

 

 

 

augustus 2016. 
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Bijlagen bij toelichting 
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Bijlage 1  Beeldkwaliteitsparagraaf Noordermeent 2 
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Beeldkwaliteitsparagraaf voor het perceel Noordermeent 2 

(komt overeen met paragraaf 2.3.4 van het bestemmingsplan Kraggenburg 
2004, Noordermeent 2) 

 

 

Regels beeldkwaliteit 

 

Behouden 

 Aanwezige karakteristieken inclusief zo veel als mogelijk de bestaande 
oorspronkelijke bebouwing; 

 De eenheid in het ontwerp ten opzichte van de oorspronkelijke functie, met 
andere woorden nieuwe toevoeging moeten de eenheid van het gebouw in stand 
laten; 

 De orientatie van de bebouwing naar het openbaar gebied 

 

Versterken 

 Aanzicht gebouw naar de openbare ruimte 

 

Ontwikkelen 

 Opsplitsing kerkgebouw: opsplitsing in woningen is stedenbouwkundig 
verantwoord, waarbij stijlkenmerken behouden en versterkt mogen worden.  

 Hoofdvorm: herkenbare verhoudingen, vormen en materialen in stand 
houden/toepassen. 

 Verschijningsvorm: Bebouwing is ingetogen, straalt eenvoud, rust maar ook 
kracht uit. Nieuwe bouwdelen zijn geen kopie van het bestaande maar zijn van 
deze tijd. 

 Aan-, uit- en bijgebouwen: Bijgebouwen zijn ondergeschikt aan de hoofdgebouw 
en dienen eenvoudig te blijven, zowel qua vorm als materiaal.  

 Detaillering, kleuren en materialen: Handhaven en versterken van de kwaliteiten 
van de huidige situatie is belangrijk. Nieuwe elementen mogen contrasteren ten 
opzichte van het bestaande.  

 Erfinrichting: parkeren zoveel mogelijk uit het zicht van de openbare ruimte/ 
achter een groene mantel/haag. Inritten accentueren en in lijn brengen met 
ruimtelijke omgeving van het gebouw, hierbij rekening houdend met historie, 
herkenbaarheid en verkeersveiligheid. 
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Bijlage 2  Watertoets ontwikkeling Walstraat 
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datum 3-7-2015
dossiercode   20150703-37-11208

Â

Geachte heer/mevrouw M. Nagelhout,

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

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

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 5,0% van

* 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.

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

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 [/ALS_kunstwerken=ja]

Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en of deze vast, beweegbaar of afsluitbaar
moeten zijn. Ter plaatse van kruisingen van infrastructuur met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van
bruggen in plaats van duikers. In het geval van kruisingen met grootschalige infrastructuur en/of bebouwing kan een
overkluizing worden overwogen; de overkluizingen in (hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing) 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.

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

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

2.2.3 Anticiperen op watertekort

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



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

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

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.

[ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]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 s̄oleerde 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.

[ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja][/ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja]

[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]

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.

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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datum 3-7-2015
dossiercode   20150703-37-11208

Samenvatting ingevulde gegevens watertoets

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

Uit deze toets volgt de normale procedure.

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

Algemene gegevens

Gegevens aanvrager
Aanvrager: M. Nagelhout
Organisatie: Witpaard
Email: marjan.nagelhout@witpaard.nl
Adres: Postbus 337
8260 AH, Kampen
Telefoon: 038-4216800

Gegevens project
Naam van het project: Walstraat Kraggenburg
Planomschrijving: Kraggenburg, woningbouwontwikkeling aan Walstraat. Het geüploade bestand is nog geen definitieve
verkaveling.
Adres: Walstraat 53 en verder
8317 AN Kraggenburg
Kadastrale gegevens: -

Gegevens gemeente:
Gemeente Lelystad
Contactpersoon: K.H. de Jong
Telefoon: 0527633506
Email contactpersoon: khdejong@noordoostpolder.nl
_______________________________________________________________________________________________

Overzicht toetsing plangebied en beantwoording vragen

Kaartlagen

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? ja

Compensatie-opgave toename verharding?

5,0%

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



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

Vragen

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

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

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

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

Is er sprake van [grond]wateroverlast? nee

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

Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure

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

Wordt er water gedempt? nee

Neemt het verhard oppervlak in stedelijk gebied toe?
ja, met circa 850 m2

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

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

Worden er meer dan 50 parkeerplaatsen aangelegd? nee

Is voor de planontwikkeling een bodemsanering noodzakelijk? nee

Is voor de uitvoering grondwerk nodig? ja

Is voor de bouwwerkzaamheden een bronbemaling noodzakelijk? nee

Gaat u binnen het plangebied permanent grondwater onttrekken? nee

Er is sprake van een opbarstrisico.

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

Bent u van plan flauwe oevers aan te leggen? nee

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

Worden kunstwerken aangebracht zoals bijvoorbeeld duikers of bruggen?
nee



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

Welk soort ruimtelijk plan doorloopt in dit geval de watertoets? Wel nieuwe ontwikkeling (bestemmingsherziening) binnen een
bestemmingsplan dat voor de rest een overwegend conserverend / actualiserend karakter heeft
________________________________________________________________________

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

Ingetekend plangebied 
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Eco Reest BV 
Industrieweg 20 
7921 JP Zuidwolde 
Tel.: 0528-373982 
Fax.: 0528-373907 
 
KANTOOR APPINGEDAM 

Opwierderweg 160 
9902 RH Appingedam 
Tel.: 0596 633355 
Fax.: 0528-373907 
 
info@ecoreest.nl 
www.ecoreest.nl 
 

Eco Reest BV is gecertificeerd volgens “NEN-EN-ISO 9001:2008”, voor het geven van milieukundig advies in 
relatie tot ruimtelijke ontwikkelingen, gebouwen en managementondersteuning, met inbegrip van uitvoering van 
gerelateerde onderzoeksactiviteiten en is lid van de Vereniging Kwaliteitsborging Bodembeheer (VKB). Als 
aangesloten adviesbureau zorgen we samen met de andere leden voor een betere borging van kwaliteit in de 
uitvoering van (water)bodemonderzoek en -saneringen. 
 
 
 
DISCLAIMER 
Dit rapport is het resultaat van een verkennend bodemonderzoek, verricht ter plaatse van Walstraat t.h.v. nr. 51 te Kraggenburg, 
in opdracht van Witpaard B.V.. 
 
Ten behoeve van de juiste interpretatie van dit rapport is het noodzakelijk te beschikken over de gehele rapportage, inclusief 
bijlagen. 
 
Het rapport is ongeschikt voor toepassing in een juridische context indien: 

-   de paginanummering van het rapport onjuist of onvolledig is 
-   de bijlagen genoemd in de inhoudsopgave (deels) ontbreken 
-   het projectnummer in het rapport en op de bijlage niet overeenkomt 

 
We stellen dit rapport alleen ter beschikking aan derden in geval van schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. 

mailto:info@ecoreest.nl
http://www.ecoreest.nl/
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1 INLEIDING 

1.1 ALGEMEEN 

In opdracht van Witpaard B.V. is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Walstraat ter hoogte van nr. 51 te 
Kraggenburg. 
 
Er bestaat geen functionele relatie tussen opdrachtgever en Eco Reest BV. 
 
1.2 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen bouw van 6 woningen ter plaatse van het 
onderzoeksterrein.  
 
Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt 
teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het 
toekomstige gebruik van de locatie (wonen). 
 
1.3 KWALITEITSBORGING 

De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema, terwijl de onderzoeksstrategie is opgesteld conform 
de geldende NEN normen, zoals hierna beschreven. 
 
1.3.1 Onderzoeksstrategie 

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

Aspect onderzoek Toegepaste norm 

Strategie vooronderzoek NEN 5725:2009 
Strategie verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 
 
Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
weergegeven in respectievelijk § 2.2.3 en § 3.1.3. 
 
1.3.2 Veldwerkzaamheden 

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

Aspect onderzoek Toegepaste protocol Erkend veldmedewerker 

Uitvoering monsterneming grond SIKB protocol 2001 Dhr. M. Polling 
Uitvoering monsterneming grondwater SIKB protocol 2002 Dhr. M. Polling 
 
Eventuele afwijkingen op de protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen zijn 
weergegeven in § 3.1.2. 
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De bedrijf- en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende 
website:  
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/ 
 
1.3.3 Laboratorium werkzaamheden 

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

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

http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem-ondergrond/erkenningen/zoekmenu/
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2 VOORONDERZOEK (NEN 5725:2009) 

2.1 BASISINFORMATIE 

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

 
Tabel 2.1 Basisinformatie 

Adres  Walstraat t.h.v. 51 
Plaats Kraggenburg 
Oppervlakte Ca. 1300 m2 

Kadastrale aanduiding Gemeente Noordoostpolder , sectie CX, nr. 501 
x- en y-coördinaten  x: 189398, y: 519558 
Toekomstig gebruik Wonen 
Huidig gebruik Grasveld  
Voormalig gebruik Voor 1984 agrarisch/bos, 1984-2005 

woonwagenstandplaats, na 2005 weiland 
Verrichte handelingen met grond, 
verhardingsmateriaal en/of afval 

Geen 

Toepassingen van asbesthoudende 
materialen 

Geen 

Bodemonderzoeken Milieu adviesbureau Nillesen, projectnr. 96-17,d.d. 3-1-1997 
 
2.1.2 Mate van verdachtheid en type onderzoek 

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

Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over de volgende vijf aspecten: het 
voormalige, huidige en toekomstig bodemgebruik, de bodemopbouw en geohydrologie, en de 
(financieel-)juridische situatie. 
 
Het vooronderzoek heeft zich gericht op het perceel Walstraat t.h.v. nr. 51 te Kraggenburg en de 
aangrenzende percelen tot 25 meter.  
 
De resultaten van het vooronderzoek zijn beschreven in bijlage 2. Een samenvatting van het 
vooronderzoek, alsmede een overzicht van overige relevante informatie is in § 2.2.1 
weergegeven. 
 
2.2.1 Samenvatting vooronderzoek 

Om meer inzicht te verkrijgen in de historie van het terrein zijn diverse bronnen geraadpleegd (zie 
bijlage 2). De resultaten van dit vooronderzoek zijn onderstaand beschreven. 
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Voormalig bodemgebruik 
Op historische kaarten van watwaswaar.nl is te zien dat het onderzoeksterrein voor  1984 in 
gebruik is geweest als agrarisch gebied en bos. In 1984 is een vergunning verleend voor een 
berging met sanitaire ruimte ten behoeve van een woonwagenstandplaats. Op de bijbehorende 
tekening is te zien dat het gaat om twee woonwagens (nr. 57 en 59) die op het westelijke deel 
van het onderzoeksterrein hebben gestaan. Van deze woonwagenstandplaats zijn verder geen 
bijzonderheden bekend. Het overige terrein was in gebruik was als sier- bosplantsoen en 
parkeerplaats. In 2005 is een sloopvergunning verleend voor het slopen van een berging en 
sanitaire inrichting t.b.v. een woonwagen standplaats. 
 
In 1996 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het woonwagenterrein door Milieu 
adviesburo Nillesen. In de bovengrond zijn  destijds licht verhoogde gehalten aan PAK 
aangetroffen. Tevens werd in het ondergrondmengmonster een tweetal vluchtige 
gehalogeneerde koolwaterstoffen aangetroffen. Het totaal gehalte vluchtige gehalogeneerde 
koolwaterstoffen blijft echter beneden de detectielimiet. In het grondwater zijn licht verhoogde 
concentraties van chroom en tolueen aangetoond. 
 
Huidig bodemgebruik (incl. locatie inspectie) 
De locatie is gelegen op de hoek van de A.J. Rennenstraat en de Walstraat. Het 
onderzoeksterrein bestaat uit een grasveld met aanplant van jonge bomen. De directe omgeving 
bestaat uit bos (ten noorden en westen van de locatie) en bebouwing (ten zuiden en oosten van 
de locatie). 
 
Tijdens de terreininspectie is het maaiveld onderworpen aan een visuele inspectie met betrekking 
tot asbest verdacht materiaal. Dergelijk materiaal is visueel niet waargenomen. 
 
Toekomstig bodemgebruik  
Op het onderzoeksterrein worden 6 woningen gerealiseerd.  
 
2.2.2 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek 

Het vooronderzoek wordt als volledig beschouwd daar voldoende relevante gegevens aanwezig 
bleken te zijn. Gezien het feit dat de gegevens verstrekt door de verscheidene bronnen in 
voldoende mate overeenkomen met elkaar en met de aangetroffen situatie ten tijde van de 
terreininspectie achten wij het vooronderzoek betrouwbaar. 
 
2.2.3 Afwijkingen vooronderzoek 

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

Uit het vooronderzoek volgt de hypothese voor het verkennend bodemonderzoek. 
 
Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie aan te merken als onverdacht voor 
bodemverontreiniging(en). 
 
Op basis van het vooronderzoek zijn de volgende deellocaties te onderscheiden: 
 
Tabel 2.2 Deellocaties 

Deellocatie 
Oppervlakte 

(m
2
) 

Verontreinigde stof + diepte van 
voorkomen 

Oorzaak/Motivatie Onderzoeksstrategie 

Grond Grondwater 

1300 Geen Geen Locatie in gebruik 
geweest als bos/ 
agrarisch en 
woonwagenterrein. 

NEN 5740:2009, § 
5.1. 
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Het onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 
5740:2009, § 5.1. Het onderzoeksterrein is beschouwd als een onverdachte locatie. 
 
Er heeft geen onderzoek naar het voorkomen van asbest op basis van de NEN 5707:2003 plaats 
gevonden, aangezien er uit het vooronderzoek en de locatieinspectie geen vermoeden is 
ontstaan met betrekking tot het voorkomen van asbesthoudend materiaal in de bodem. Wel is er 
tijdens het boorwerk extra aandacht besteed aan het beoordelen van het materiaal op de 
aanwezigheid van asbest(verdacht materiaal). 
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3 VELDWERKZAAMHEDEN 

3.1 WERKZAAMHEDEN 

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

De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 15 juli 2015 en het grondwater is 
bemonsterd op 22 juli 2015. 
 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 6 boringen tot circa 0,5 m-mv (nrs. 3 t/m 8) en 2 
boringen tot 2,0 m-mv (nrs. 1 en 2).  
 
Boring 1, is vervolgens doorgezet tot 3,0 m-mv en afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van 
het grondwateronderzoek (filterstelling 2,0-3,0 m-mv, grondwaterstand 1,5 m-mv). 
 
Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 
monsters genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur.  
 
In bijlage 1.2 is een situatieschets van het terrein opgenomen met de ligging van de 
monsterpunten. 
 
3.1.2 Uitvoering werkzaamheden grondwater 

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

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

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

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

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

 
In onderstaande tabel zijn de resultaten van de bij de monstername in het veld uitgevoerde 
grondwatermetingen weergegeven. 
  
Tabel 3.1 Grondwaterbemonstering NEN5744 

Grondwaterbemonstering 

Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 

Zuurgraad  NVT  Zuurgraad 6,5 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 196 (µS/cm) Geleidingsvermogen 196 (µS/cm) Voldoet  
Zuurstofgehalte 15,1 (%) Zuurstofgehalte 15 (%) Voldoet  
NVT Troebelheid  3,81 (ntu) Niet troebel 
 
3.1.3 Afwijkingen werkzaamheden 

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

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5740:2009 naar voren gekomen. 
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3.2 BODEMOPBOUW 

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

Diepte (m-mv) 
 

Omschrijving 
 

0 - 0,5 Matig fijn zand 
0,5 - 1,0 Klei 
0,5 - 3,0 Matig fijn zand 
   3,0 Diepst verkende bodemlaag 
 
Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte 
van 1,7 m-mv. 
 
3.3 ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN 

Het terrein en het opgeboorde materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op bijzonderheden.  
 
Tabel 3.3 Zintuiglijke waarnemingen 

Meetpunt Diepte (m-mv) Einddiepte boring (m-mv) Zintuiglijke waarneming 

3 0 – 0,5 0,5 Puinsporen 

 
Verder zijn er geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren gekomen. 
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde 
materiaal ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 
Opgemerkt dient te worden dat er geen asbestanalyses van de grond en/of puin hebben 
plaatsgevonden en dat het onderzoek aangaande de bodem niet is verricht op basis van de NEN 
5707:2003 (monsterneming en analyse van asbest in bodem) en/of NEN 5897:2005 
(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat).  
 
Bij een verkennend bodemonderzoek op basis van de NEN 5740:2009 is de trefkans klein dat er 
met behulp van een edelmanboor asbestverdacht materiaal wordt opgeboord (verdringing van 
het materiaal).  
Wij merken op dat bij een onderzoek op basis van de NEN 5707:2003 (monsterneming en 
analyse van asbest in bodem) inspectieputjes c.q. sleuven worden gegraven. Het graven geeft 
een beter zintuiglijke beoordeling van eventueel bodemvreemd materiaal.  
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4 ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING 

4.1 ANALYSEMONSTERS 

De volgende monsters zijn geanalyseerd: 
 
Tabel 4.1 Analysemonsters 

Grondmonster Diepte (m-mv) Motivatie Analyse 

Mp. 1 t/m 8 0,0 – 0,5 bovengrond Standaardpakket bodem* 

Mp. 1 en 2 0,5 – 1,5 ondergrond Standaardpakket bodem* 

Grondwatermonster Filterstelling (m-mv) Motivatie Analyse 

Pb. 1 2,0 – 3,0 grondwater Standaardpakket grondwater** 

 
* Standaardpakket bodem: 

- voorbehandeling AS 3000; 
- lutum; 
- organische stof; 
- polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK); 
- polychloorbifenylen (PCB); 
- minerale olie GC (C10-C40); 
- florisil behandeling; 
- zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Pb, Zn en Ni); 
- droge stof. 

 
** Standaardpakket grondwater: 

- voorbehandeling AS 3000; 
- zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, Mo, Pb, Zn en Ni); 
- aromatisch oplosmiddelen incl. naftaleen (BTEXN); 
- chloorhoudende oplosmiddelen (VoCl); 
- minerale olie GC (C10-C40); 
- florisil behandeling; 
- Styreen; 
- Bromoform; 
- pH + EGV (in het veld bepaald). 

 
4.1.1 Afwijkingen analysemonsters 

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

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

Concentratieniveau Betekenis Weergave 

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

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

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

> I-waarde Sterke verhoging gemeten *** 

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

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

Tabel 4.3 Analyseresultaten grond en toetsing  
 

Meetpunten Eenheid 1 t/m 8 GSSD  1 en 2 GSSD  

Diepte (m-mv)  0,0 - 0,5   0,5 - 1,5   

Organische stof % (m/m) ds 3.1 3.100  3.1 3.100  

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds 9.4 9.400  20.7 20.70  

 
Metalen 

       

Barium (Ba) mg/kg ds 24 48.31  37 42.96  

Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 0.2070 - 0.21 0.2702 - 

Kobalt (Co) mg/kg ds 3.7 7.189 - 7.2 8.312 - 

Koper (Cu) mg/kg ds 8.8 14.08 - 20 24.59 - 

Kwik (Hg) mg/kg ds 0.12 0.1528 * 0.070 0.07669 - 

Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - 

Nikkel (Ni) mg/kg ds 11 19.85 - 22 25.08 - 

Lood (Pb) mg/kg ds 15 20.40 - 21 24.19 - 

Zink (Zn) mg/kg ds 39 65.90 - 58 69.55 - 

 
Minerale olie 

       

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 79.03 - <35 79.03 - 

 
Polychloorbifenylen, PCB 

       

PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.01581 - 0.0049 0.01581 - 

 
Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK 

       

PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.79 0.7860 - 0.37 0.3690 - 

Uit tabel 4.3 blijkt dat het gehalte aan kwik in het bovengrondmonster de achtergrondwaarde 
overschrijdt. De oorzaak van dit licht verhoogde gehalte is onbekend. Verder zijn er in zowel de 
boven- als in de ondergrondmonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
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4.4 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GRONDWATER 

Tabel 4.4 Analyseresultaten grondwater en toetsing 
Peilbuis Eenheid 1  GSSD  

Filterstelling m-mv 2,0-3,0   

Metalen     

Barium (Ba) µg/L 150 150 * 

Cadmium (Cd) µg/L <0.20 0.1400 - 

Kobalt (Co) µg/L <2.0 1.400 - 

Koper (Cu) µg/L <2.0 1.400 - 

Kwik (Hg) µg/L <0.050 0.0350 - 

Molybdeen (Mo) µg/L <2.0 1.400 - 

Nikkel (Ni) µg/L <3.0 2.100 - 

Lood (Pb) µg/L <2.0 1.400 - 

Zink (Zn) µg/L 29 29 - 

 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

    

Benzeen µg/L <0.20 0.1400 - 

Tolueen µg/L <0.20 0.1400 - 

Ethylbenzeen µg/L <0.20 0.1400 - 

Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0.21 0.2100 - 

BTEX (som) µg/L <0.90 0.6300  

Naftaleen µg/L <0.020 0.0140 - 

Styreen µg/L <0.20 0.1400 - 

 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 

    

Dichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - 

Trichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - 

Tetrachloormethaan µg/L <0.10 0.0700 - 

Trichlooretheen µg/L <0.20 0.1400 - 

Tetrachlooretheen µg/L <0.10 0.0700 - 

1,1-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - 

1,2-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - 

1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.0700 - 

1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.0700 - 

CKW (som) µg/L <1.6 1.120  

Tribroommethaan µg/L <0.20 0.1400  

Vinylchloride µg/L <0.10 0.0700 - 

1,1-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.0700 - 

1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0.14 0.1400 - 

Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0.42 0.4200 - 

 
Minerale olie 

    

Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - 

In het grondwater overschrijdt het gehalte aan barium de streefwaarde. Dit gehalte is 
waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature verhoogde achtergrondconcentraties, die 
vaker voorkomen in de regio. 
 
Verder zijn er in de grondwatermonsters geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de streefwaarden en/of detectiegrenzen. 
 



 Pagina 16 van 17  

 

 
2001-2002 

 
Verkennend bodemonderzoek Walstraat t.h.v. nr. 51 te Kraggenburg 

(projectnummer:150758) 

 

5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

5.1 SAMENVATTING 

In opdracht van Witpaard B.V. is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig 
bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Walstraat ten hoogte van nr. 51 
te Kraggenburg. 
 
Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen bouw van 6 woningen ter plaatse van het 
onderzoeksterrein.  
 
Doel van het onderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van 
verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein. Dit gebeurt 
teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor het 
toekomstige gebruik van de locatie (wonen). 
 
Vooronderzoek 
Een deel van het onderzoeksterrein is in de periode 1984-2005 in gebruik geweest als 
woonwagenstandplaats. In 1996 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op het 
woonwagenterrein.   
 
In de bovengrond zijn  destijds licht verhoogde gehalten aan PAK aangetroffen. Tevens werd in 
het ondergrondmengmonster een tweetal vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen 
aangetroffen. Het totaal gehalte vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen blijft echter beneden 
de detectielimiet. In het grondwater zijn licht verhoogde concentraties van chroom en tolueen 
aangetroffen. 
 
Het onderzoeksterrein bestaat momenteel uit een grasveld met aanplant van jonge bomen. Op 
het onderzoeksterrein worden 6 woningen gerealiseerd.  
 
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie opgebouwd is uit zand 
en klei. Het grondwaterniveau is tijdens het onderzoek vastgesteld op 1,7 m-mv. 
 
In het opgeboorde materiaal van meetpunt 3 zijn puinsporen aangetroffen. Tijdens het veldwerk 
zijn verder geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren gekomen. 
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen.  
Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde materiaal ter plaatse van het 
onderzoeksterrein waargenomen.  
 
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Grond: 
In de bovengrond is een licht verhoogd gehalte aan kwik gemeten. Verder zijn er geen verhoogde 
parameters aangetoond. 
 
 
Grondwater: 
In het grondwater is een licht verhoogd gehalte aan barium gemeten. Verder zijn er geen 
verhoogde parameters aangetoond.  
 
5.2 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond en in het grondwater overschrijdingen 
van de achtergrond- en streefwaarden uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond. Het licht 
verhoogde gehalte aan barium in het grondwater is waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) 
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van nature verhoogde achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio. De oorzaak 
van het licht verhoogde gehalte aan kwik in de bovengrond is onbekend. 
 
De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve verworpen. 
 
Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de 
bestwoonbestemmig van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de 
volksgezondheid en/of het milieu op basis van de aangetoonde milieuhygiënische 
bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De resultaten van het onderzoek vormen dan ook geen 
aanleiding tot nader onderzoek en zijn geen milieuhygiënische belemmering in relatie tot de 
toekomstige bestemming van het terrein. 
 
 
Eco Reest BV 
M. van den Broek 
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Behoort bij rapport: 
Wallstraat ter hoogte van nr. 51 
Kraggenburg 
Opdrachtnummer 150758 

 



Bijlage 1.1 
 
 
Regionale ligging onderzoekslocatie 
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Behoort bij rapport: 
Wallstraat ter hoogte van nr. 51 
Kraggenburg 
Opdrachtnummer 150758 

 



VOORONDERZOEK NEN 5725 (standaard)         Bijlage 2 
 

BRON VOORONDERZOEK SPECIFICATIE VAN DE BRON  BRON  
GERAADPLEEGD 

DATUM 
RAADPLEGEN BRON 

INFORMATIE 
BESCHIKBAAR 

Opdrachtgever Witpaard B.V. JA  28-5-2015 JA  

Eigenaar  Via opdrachtgever  JA  28-5-2015 JA  

Huurder  Niet van toepassing    
     

Gemeente Noordoostpolder JA  6-7-2015 JA NEE 

Terreininspectie Dhr. M. Polling JA  15-7-2015 JA  

Topografische Dienst -    

Waterschap -    
     

Kadaster  http://www.kadaster.nl/  JA  7-7-2015 JA  

Kadaster BAG viewer http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/  JA  7-7-2015 JA  

Google Maps http://maps.google.nl/  JA  7-7-2015 JA  

Bodeminformatie http://www.bodemloket.nl  JA  7-7-2015 JA  

Historie van de locatie http://watwaswaar.nl/  JA  7-7-2015 JA  

DINO loket http://www.dinoloket.nl      

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

JA 7-7-2015 JA 

KLIC http://www.klic.nl     
     

 
 

In de navolgende tabellen is de beschikbare informatie, zoals beschreven in bovenstaande tabel inhoudelijk weergegeven, met bronvermelding. 
 
  

http://www.kadaster.nl/
http://www.kadaster.nl/bag/bagviewer/
http://maps.google.nl/
http://www.bodemloket.nl/
http://watwaswaar.nl/
http://www.dinoloket.nl/
http://www.klic.nl/
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VOORMALIG BODEMGEBRUIK  
Ten aanzien van het voormalige bodemgebruik zijn onderstaande gegevens vastgesteld, op basis van de (digitaal) beschikbare bronnen. 

Bron  Informatie 

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

Eigenaar/gebruiker Via opdrachtgever  

Huurder  

Bodemloket  

Provincie (bodeminformatie)       

Wat was waar Voor 1984 agrarisch gebied en bos. Na 1984 is bebouwing te zien op locatie. 

Kadaster BAG Bouwjaar:  N.V.T. 

Provincie (archeologische waarde) Lage trefkans 

Gemeente (archeologische waarde) Lage trefkans 

Gemeente (niet gesprongen explosieven)  

 
Bron  Informatie 

Gemeente  
Voor dossierinformatie zie tabel verderop. 
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Vervolgens zijn voornoemde gegevens voor zover beschikbaar fysiek ingezien  (dossieronderzoek), waarbij onderstaande gegevens beschikbaar zijn. 

Bron  

Gemeente (dossieronderzoek) 

Dossiermap (en document kenmerk) Datum Type document Informatie 

 31-01-2005 Sloopvergunning Hoofd wég- en waterbouw van de gemeente Noordoostpolder 
vraagt vergunning voor het slopen van toiletgebouw t.b.v. 
woonwagenstandplaats op het perceel kadastraal bekend 
gemeente Noordoostpolder, sectie CX, nr. 429,gelegen aan (weg) 
H/a/straat nr. 57-59. 

 9-8-1984 Bouw Het bestuur van Regionaal Woonwagencentrum De Hanenrick 
vraagt vergunning van berging met sanitaire ruimte t.b.v. 
woonwagenstaanplaatsen  

 2-2-2005 Intrekken 
bouwvergunning 

Ingetrokken bouwvergunning 

 3-1-1997 Bodemonderzoek Milieu adviesbureau Nillesen, projectnr. 96-17,d.d. 3-1-1997 

Walstraat 57-59 te Kraggenburg. In de bovengrond zijn  destijds 
licht verhoogde gehalten aan PAK aangetroffen. Tevens werd in 
het ondergrondmengmonster een tweetal vluchtige 
gehalogeneerde koolwaterstoffen aangetroffen. Het totaal gehalte 
vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen blijft echter beneden 
de detectielimiet. In het grondwater zijn licht verhoogde 
concentraties van chroom en tolueen aangetoond. 
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HUIDIGE BODEMGEBRUIK 
Ten aanzien van huidige bodemgebruik zijn onderstaande gegevens vastgesteld, op basis van de digitaal beschikbare bronnen. 

Bron  Informatie 

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

Eigenaar/gebruiker Via opdrachtgever  

Huurder  

Google Maps Locatie in omgeving met bos en bebouwing 

Kadaster Berging-Stalling (Garage-Schuur) Wegen 

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

Bron   

Terreininspectie   

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

 

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

Bron  Informatie 

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

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

Onderwerp Bron  Informatie 

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

 Eigenaar/gebruiker Via opdrachtgever  

 Gemeente       

 Provincie       

Bodemkwaliteitskaart Gemeente  

Asbestkansenkaart Gemeente  

Grondwaterbeschermingsgebied Provincie NEE 

Grondwateronttrekkingsgebied Provincie NEE 

Waterberging Provincie NEE 

Ligging oppervlaktewater Google Maps Meer dan 25 meter afstand 

Grondwaterstroming en grondwaterstanden DINO loket  

Bodemopbouw  DINO loket  

Freatisch voorkomen brak of zout water DINO loket  
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(FINANCIEEL-) JURIDISCHE INFORMATIE 
Ten aanzien van de (financieel-) juridische informatie zijn onderstaande gegevens vastgesteld, op basis van de digitaal beschikbare bronnen. 

Bron  Informatie 

Kadaster  

Eigendomssituatie Gemeente Noordoostpolder (eigendom) 

Rechthebbenden N.V.T. 

Publiekrechtelijke beperkingen Er zijn geen beperkingen bekend in de gemeentelijke en kadastrale registratie. 

 

Bron  Informatie 

Gemeente  

Calamiteiten  

Overtreding milieuregels Zie: VOORMALIGE BODEMGEBRUIK  
Ontstaan bodemverontreiniging  

 

Bron  Informatie 

Provincie  

Calamiteiten  

Overtreding milieuregels Zie: VOORMALIGE BODEMGEBRUIK  
Ontstaan bodemverontreiniging  

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 3 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behoort bij rapport: 
Wallstraat ter hoogte van nr. 51 
Kraggenburg 
Opdrachtnummer 150758 

 



Projectcode: 150758

Boring: 1

X: 189398,36

Y: 519558,46

0

50

100

150

200

250

300

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleihoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, bruingrijs, Edelmanboor

-100

Zand, matig fijn, matig 
roesthoudend, roodbruin, 
Edelmanboor

-150

Zand, zeer fijn, bruingrijs, 
Edelmanboor

-300

Boring: 2

X: 189382,58

Y: 519549,07

0

50

100

150

200

1

2

3

4

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleihoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Klei, donkergrijs, Edelmanboor

-100

Klei, zwak zandig, bruingrijs, 
Edelmanboor

-150

Zand, matig fijn, geelbruin, 
Edelmanboor

-200

Boring: 3

X: 189405,73

Y: 519557,45

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleihoudend, sporen puin, 
bruingrijs, Edelmanboor

-50

Boring: 4

X: 189400,77

Y: 519546,77

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleihoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 5

X: 189388,25

Y: 519552,86

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleihoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 6

X: 189384,81

Y: 519564,67

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleihoudend, donkergrijs, 
Edelmanboor

-50



Projectcode: 150758

Boring: 7

X: 189376,01

Y: 519556,08

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
sporen klei, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50

Boring: 8

X: 189388,83

Y: 519536,52

0

50

1

gras0

Zand, matig fijn, zwak humeus, 
zwak kleihoudend, bruingrijs, 
Edelmanboor

-50



 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 4 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behoort bij rapport: 
Wallstraat ter hoogte van nr. 51 
Kraggenburg 
Opdrachtnummer 150758 

 



T.a.v. M. van den Broek
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 21-07-2015

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 15-07-2015

kraggenburg

150758
2015079849/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



kraggenburg

1 2

1/2

150758

Analysecertificaat

21-07-2015/23:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-07-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015079849/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 85.5% (m/m) 77.4Droge stof

S 3.1% (m/m) ds 3.1Organische stof

Q 96.3% (m/m) ds 95.5Gloeirest

S 9.4% (m/m) ds 20.7Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 24mg/kg ds 37Barium (Ba)

S <0.20mg/kg ds 0.21Cadmium (Cd)

S 3.7mg/kg ds 7.2Kobalt (Co)

S 8.8mg/kg ds 20Koper (Cu)

S 0.12mg/kg ds 0.070Kwik (Hg)

S <1.5mg/kg ds <1.5Molybdeen (Mo)

S 11mg/kg ds 22Nikkel (Ni)

S 15mg/kg ds 21Lood (Pb)

S 39mg/kg ds 58Zink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg ds <3.0Minerale olie (C10-C12)

5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C12-C16)

5.0mg/kg ds <5.0Minerale olie (C16-C21)

14mg/kg ds <11Minerale olie (C21-C30)

<5.0mg/kg ds 8.8Minerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg ds <6.0Minerale olie (C35-C40)

S <35mg/kg ds <35Minerale olie totaal (C10-C40)

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

1

2

1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 7 (0-50) 8 (0-50)

1 (50-100) 2 (50-100) 2 (100-150) 8652631

8652630

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

15-Jul-2015

15-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



kraggenburg

1 2

2/2

150758

Analysecertificaat

21-07-2015/23:14

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

15-07-2015

Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

2015079849/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

0.0049mg/kg ds 0.0049PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S 0.055mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S 0.13mg/kg ds 0.054Fluorantheen

S 0.097mg/kg ds <0.050Benzo(a)anthraceen

S 0.11mg/kg ds <0.050Chryseen

S 0.057mg/kg ds <0.050Benzo(k)fluorantheen

S 0.097mg/kg ds <0.050Benzo(a)pyreen

S 0.077mg/kg ds <0.050Benzo(ghi)peryleen

S 0.093mg/kg ds <0.050Indeno(123-cd)pyreen

S 0.79mg/kg ds 0.37PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0-50) 7 (0-50) 8 (0-50)

1 (50-100) 2 (50-100) 2 (100-150) 8652631

8652630

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

15-Jul-2015

15-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2015079849/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1 (0-50) 2 (0-50) 3 (0-50) 4 (0-50) 5 (0-50) 6 (0- 8652630 1  0  50 05325721191

 8652630 2  0  50 05325721061

 8652630 3  0  50 05325720311

 8652630 4  0  50 05325720331

 8652630 5  0  50 05325720341

 8652630 6  0  50 05325720321

 8652630 7  0  50 05325720351

 8652630 8  0  50 05325720361

1 (50-100) 2 (50-100) 2 (100-150) 8652631 1  50  100 05325721172

 8652631 2  50  100 05325721082

 8652631 2  100  150 05325721073

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2015079849/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2015079849/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-ISO 11465GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754GravimetrieW0109Organische stof (gloeirest)

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Lutum (fractie < 2 µm)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (GC) (C10 - C40)

Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10 VROM)

Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A



T.a.v. S. Kroone
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 27-07-2015

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 22-07-2015

kraggenburg

150758
2015082162/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

van

de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van

monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).



kraggenburg

1

1/2

150758

Analysecertificaat

27-07-2015/07:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-07-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015082162/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 150µg/LBarium (Ba)

S <0.20µg/LCadmium (Cd)

S <2.0µg/LKobalt (Co)

S <2.0µg/LKoper (Cu)

S <0.050µg/LKwik (Hg)

S <2.0µg/LMolybdeen (Mo)

S <3.0µg/LNikkel (Ni)

S <2.0µg/LLood (Pb)

S 29µg/LZink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/LBenzeen

S <0.20µg/LTolueen

S <0.20µg/LEthylbenzeen

S <0.10µg/Lo-Xyleen

S <0.20µg/Lm,p-Xyleen

S
1)

0.21µg/LXylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/LBTEX (som)

S <0.020µg/LNaftaleen

S <0.20µg/LStyreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/LDichloormethaan

S <0.20µg/LTrichloormethaan

S <0.10µg/LTetrachloormethaan

S <0.20µg/LTrichlooretheen

S <0.10µg/LTetrachlooretheen

S <0.20µg/L1,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L1,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/Lcis 1,2-Dichlooretheen

1 1 (200-300) 8659737

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 

VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01

KvK No.  09088623

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheden van Frankrijk en Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting



kraggenburg

1

2/2

150758

Analysecertificaat

27-07-2015/07:24

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

22-07-2015

Monstermatrix Water; Water (AS3000)

2015082162/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/Ltrans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/LCKW (som)

S <0.20µg/LTribroommethaan

S <0.10µg/LVinylchloride

S <0.10µg/L1,1-Dichlooretheen

S
1)

0.14µg/L1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L1,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L1,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/LDichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/LMinerale olie (C10-C12)

<10µg/LMinerale olie (C12-C16)

<10µg/LMinerale olie (C16-C21)

28µg/LMinerale olie (C21-C30)

<10µg/LMinerale olie (C30-C35)

<10µg/LMinerale olie (C35-C40)

S <50µg/LMinerale olie totaal (C10-C40)

1 1 (200-300) 8659737

Eurofins Analytico B.V.
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting
Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS 3000 erkende verrichting

22-Jul-2015

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting VA
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Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1 (200-300) 8659737 1  200  300 08003389323

 8659737 1  200  300 06801194301

 8659737 1  200  300 06801194312
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Aromaten (BTEXN)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Xylenen som AS3000

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Barium (Ba)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cadmium (Cd)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Cobalt (Co)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Koper (Cu)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kwik (Hg)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Nikkel (Ni)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Lood (Pb)

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Zink (Zn)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254VOCl (11)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Tribroommethaan (Bromoform)

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichlooretheen

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiClEtheen som AS3000

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,1-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,2-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW02541,3-Dichloorpropaan

Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS300

Cf. pb 3110-5LVI-GC-FIDW0215Minerale Olie (GC) (C10 - C40)
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Behoort bij rapport: 
Wallstraat ter hoogte van nr. 51 
Kraggenburg 
Opdrachtnummer 150758 

 



Toetsing standaard bodem BoToVa 
Analyse  Eenheid RG AW  T  I

Metalen 
Barium (Ba)  mg/kg ds 20 190  555  920
Cadmium (Cd)  mg/kg ds 0,2 0,6  6,8  13
Kobalt (Co)  mg/kg ds 3 15  103  190
Koper (Cu)  mg/kg ds 5 40  115  190
Kwik (Hg)  mg/kg ds 0,05 0,15  18,1  36
Molybdeen (Mo)  mg/kg ds 1,5 1,5  95,8  190
Nikkel (Ni)  mg/kg ds 4 35  67,5  100
Lood (Pb)  mg/kg ds 10 50  290  530
Zink (Zn)  mg/kg ds 20 140  430  720
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10‐C40)  mg/kg ds 35 190  2600  5000
PCB 
PCB (som 7) (factor 0,7)  mg/kg ds 0,007 0,02  0,51  1
PAK 
PAK VROM (10) (factor 0,7)  mg/kg ds 0,35 1,5  20,8  40

 
Toetsingswaarden grondwater 
Analyse Eenheid RG S T I 
Metalen 
Barium (Ba) μg/L 50 50 340 630 
Cadmium (Cd) μg/L 0,8 0,4 3,2 6 
Kobalt (Co) μg/L 20 20 60 100 
Koper (Cu) μg/L 15 15 45 75 
Kwik (Hg) μg/L 0,05 0,05 0,17 0,3 
Molybdeen (Mo) μg/L 5 5 150 300 
Nikkel (Ni) μg/L 15 15 45 75 
Lood (Pb) μg/L 15 15 45 75 
Zink (Zn) μg/L 65 65 430 800 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 
Benzeen μg/L 0,2 0,2 15 30 
Tolueen μg/L 7 7 500 1000 
Ethylbenzeen μg/L 4 4 77 150 
o-Xyleen μg/L 
m,p-Xyleen μg/L 
Xylenen (som) factor 0,7 μg/L 0,3 0,2 35 70 
BTEX (som) μg/L 
Naftaleen μg/L 0,05 0,01 35 70 
Styreen μg/L 6 6 150 300 
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen 
Dichloormethaan μg/L 0,2 0,01 500 1000 
Trichloormethaan μg/L 6 6 200 400 
Tetrachloormethaan μg/L 0,1 0,01 5 10 
Trichlooretheen μg/L 24 24 260 500 
Tetrachlooretheen μg/L 0,1 0,01 20 40 
1,1-Dichloorethaan μg/L 7 7 450 900 
1,2-Dichloorethaan μg/L 7 7 200 400 
1,1,1-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 150 300 
1,1,2-Trichloorethaan μg/L 0,1 0,01 65 130 
cis 1,2-Dichlooretheen μg/L 
trans 1,2-Dichlooretheen μg/L 
CKW (som) μg/L 
Tribroommethaan μg/L 630 
Vinylchloride μg/L 0,2 0,01 2,5 5 
1,1-Dichlooretheen μg/L 0,1 0,01 5 10 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 μg/L 0,1 0,01 10 20 
1,1-Dichloorpropaan μg/L 
1,2-Dichloorpropaan μg/L 
1,3-Dichloorpropaan μg/L 
Dichloorpropanen som factor 0.7 μg/L 0,75 0,8 40 80 
Minerale olie 
Minerale olie totaal (C10-C40) μg/L 100 50 330 600 
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1. Inleiding 

1.1 Algemeen 
In de kern Kraggenburg, in de ge-
meente Noordoostpolder, bestaan 
plannen om aan de Walstraat tus-
sen de A.J. Rennenstraat en de Her-
tenweg ter hoogte van de kruising 
met de A.J. Rennenstraat een nieuw 
woonblok met maximaal 7 wonin-
gen te bouwen. De locatie is mo-
menteel onbebouwd, op de locatie 
is momenteel bomenbeplanting en 
gras aanwezig. De locatie is weer-
gegeven in figuur 1. 
 
In het kader van de bestemmings-
planprocedure, die het juridische 
kader vormt voor deze ontwikke-
ling, is het op basis van de Wet geluidhinder noodzakelijk een akoestisch onderzoek te 
verrichten. In dit geval valt de ontwikkeling binnen de geluidszone van de N352 Zuider-
ringweg, de Hertenweg, de Koelhuisweg en de Bloesemweg. Het onderzoek moet dus 
aantonen of voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van Lden 48 dB op de gevels van 
de te bouwen woningen ten gevolge van het verkeer op de bovengenoemde wegen. 
 
Witpaard heeft aan BVA Verkeersadviezen gevraagd het benodigde akoestische onder-
zoek bij het bestemmingsplan uit te voeren. Voorliggende rapportage is een weergave 
van de opzet en de resultaten van het akoestisch onderzoek.  
  

1.2 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt ingegaan op het wettelijke kader, de Wet geluid-
hinder en de daarin opgenomen normen. In hoofdstuk 3 komen de verkeersgegevens en 
de opbouw van het akoestische model aan de orde. De resultaten en de eventueel te ne-
men vervolgstappen worden ten slotte behandeld in hoofdstuk 4. 
 

Figuur 1: Ligging plangebied
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2. Wettelijk kader 
 

2.1 Wet geluidhinder 
 

 Algemeen 
Ter bescherming van de burger in Nederland tegen overlast door geluid is de Wet ge-
luidhinder (Wgh) van kracht. In deze wet zijn normen opgenomen voor de maximaal 
toelaatbare geluidsbelasting op de gevels van geluidgevoelige bestemmingen (wonin-
gen, ziekenhuizen, scholen e.d.). In de Wgh zijn ook normen opgenomen voor de maxi-
maal toelaatbare geluidsbelastingen in ruimten binnen gebouwen. 
 
Op basis van de Wgh beschikken veel wegen, spoorwegen en industrieterreinen over 
een geluidszone. Indien geluidgevoelige bestemmingen worden geprojecteerd binnen 
(één van) deze geluidszones is een akoestisch onderzoek noodzakelijk. Een akoestisch 
onderzoek is ook verplicht wanneer wegen, spoorwegen of industrieterreinen die be-
schikken over een geluidszone worden gewijzigd (bijv. meer rijstroken op een weg, snel-
lere treinen of verplaatsingen van de spoorstaven of wijzigingen in bedrijfscategorieën), 
waardoor negatieve akoestische consequenties mogen worden verwacht. 
 

Geluidszone 
Op grond artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) hoofdstuk VI, afdeling 1 bevindt 
zich aan weerszijden van een weg een zone. Als in deze zone geluidgevoelige bebouwing 
wordt geprojecteerd dan dient akoestisch onderzoek te worden uitgevoerd. De breedte 
van deze zone is afhankelijk van: 

• de ligging van de weg in stedelijk of buitenstedelijk gebied; 
• het aantal rijstroken. 

 
In stedelijk gebied worden twee typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden van 
de weg de volgende zonebreedtes: 

• wegen met één of twee rijstroken: 200 meter; 
• wegen met drie of meer rijstroken: 350 meter. 

 
In buitenstedelijk gebied worden drie typen wegen onderscheiden, met aan weerszijden 
van de weg de volgende zonebreedtes: 

• wegen met één of twee rijstroken: 250 meter; 
• wegen met drie of vier rijstroken: 400 meter; 
• wegen met vijf of meer rijstroken: 600 meter. 

 
De volgende wegen hebben op grond van artikel 74 Wgh geen zone: 

• wegen gelegen in een als woonerf aangeduid gebied; 
• wegen met een maximum snelheid van 30 km/uur. 

 
Het plangebied valt binnen de 250 meter brede geluidszone van de N352 Zuiderringweg 
en de Hertenweg en de 200 meter brede geluidszone van de Koelhuisweg en de Bloe-
semweg. 
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Nieuwe situaties 
Bij de vaststelling of herziening van een bestemmingsplan dat (deels) is gelegen binnen 
een zone zoals hiervoor omschreven, dient voldaan te worden aan het gestelde in de 
Wgh (artikel 76 Wgh afdeling 2). Hiertoe is bij de voorbereiding daarvan een akoestisch 
onderzoek noodzakelijk (artikel 77 Wgh).  Het onderzoek moet inzicht geven in de ge-
luidsbelasting op de gevels van woningen en andere geluidgevoelige gebouwen binnen 
de zone en dient in eerste instantie betrekking te hebben op de geluidsbelasting op de 
gevels zonder maatregelen (bronmaatregelen en/of afscherming). 
 
Bij de projectie van bebouwing (nieuwbouw) dient in principe te worden voldaan aan de 
in artikel 82 Wgh of artikel 3.1 Besluit geluidhinder gestelde hoogst toelaatbare geluids-
belasting van Lden 48 dB (de voorkeursgrenswaarde). Als blijkt dat de geluidsbelasting op 
de gevel meer dan de voorkeursgrenswaarde bedraagt, dient het effect van bron- en/of 
geluidsbeperkende maatregelen te worden onderzocht. Dit heeft als doel de geluidsbe-
lasting te beperken tot de voorkeursgrenswaarde. 
 
Indien uit het akoestisch onderzoek echter blijkt dat genoemde maatregelen om de ge-
luidsbelasting te beperken tot Lden 48 dB onvoldoende doeltreffend zijn, dan wel over-
wegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoers-
kundige, landschappelijke of financiële aard, dan is het College van Burgemeester en 
Wethouders (B&W) binnen de grenzen van de gemeente bevoegd tot het vaststellen van 
een hogere waarde. 
 
Voor nieuwbouwwoningen binnen de bebouwde kom bedraagt de maximale onthef-
fingswaarde Lden 63 dB. 
 

2.2 Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 
 

Algemeen 
In arktikel 110d van de Wgh is aangeven dat regels gesteld worden aan de wijze waarop 
het gemiddelde geluidsniveau over de periode dag, avond en nacht (Lden) dient te worden 
berekend. Dit wetsartikel is uitgewerkt in het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 
2012. 
Het Lden over een bepaalde periode wordt (vereenvoudigd) weergegeven door: 
 
Lden = E + C – D 
Waarin: 
E emissiegetal (maat voor de bronsterkte en afhankelijk van maatgevende verkeersin-
tensiteiten, snelheden en wegdektype (=Cwegdek)); 
C correctietermen in verband met optrekkend verkeer en reflecties van geluid; 
D termen die een verzwakking van de emissie in rekening brengen zoals afstand, lucht-
demping, bodemeffect, meteorologische effecten en eventueel de schermwerking. 
 

Correctie op de berekende geluidsbelasting wegverkeerslawaai 
In artikel 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012 is opgenomen dat in 
situaties langs wegen waarop de representatief te achten snelheid van lichte motorvoer-
tuigen minder dan 70 km/uur bedraagt, de berekende geluidsbelasting op de gevel met 
5 dB mag worden gecorrigeerd als gevolg van de verwachting dat het verkeer in de toe-
komst minder lawaai zal produceren door verdere technische ontwikkelingen en aan-
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scherping van keuringseisen. Voor wegen waarop voornoemde snelheid op 70 km/uur 
of hoger ligt, bedraagt de toe te passen correctie 2 dB. Vanaf mei 2014 geldt een tijdelijke 
verruiming van de correctie (tot 1 juli 2018). Voor wegen waarlangs de representatieve 
snelheid 70 km/uur of meer bedraagt geldt een tijdelijke verhoging van de correctie van 
3 of 4 dB. 3 dB correctie geldt voor gevels waarop de geluidsbelasting (zonder correctie) 
56 dB bedraagt en 4 dB geldt voor gevels met een ongecorrigeerde geluidsbelasting van 
57 dB. Voor alle overige gevallen blijft de correctie zoals deze was. 
 
De resultaten zoals deze in hoofdstuk 4 zijn gepresenteerd zijn conform deze regeling 
gecorrigeerd. 
 

2 rekenmethodieken 
De berekening van de geluidsbelasting op de gevels dient standaard te worden uitge-
voerd conform Standaardrekenmethode II (SRM-II). In eenvoudige situaties en verken-
nende studies mag de geluidsbelasting worden berekend met behulp van SRM-I. Omdat 
met SRM-II wordt gerekend per octaafband is alleen deze methode geschikt voor de be-
rekening van effecten die frequentieafhankelijk zijn zoals afscherming door geluids-
schermen, dijklichamen en gebouwen of de geluidsreductie van ‘stille’ verhardingsma-
terialen. De berekeningen in het kader van dit akoestisch onderzoek zijn uitgevoerd 
conform SRM-II. 
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3. Akoestisch model 

De verkeersgevens van de N352 Zuiderringweg, de Hertenweg, de Koelhuisweg en de 
Bloesemweg, die de input vormen voor het akoestisch onderzoek, zijn afkomstig van 
verkeerstellingen uitgevoerd door BVA Verkeersadviezen. De tellingen zijn uitgevoerd 
in augustus 2015. Er is geteld op de N352 Zuiderringweg tussen de Hertenweg en de N352 
Kraggenburgerweg, op de Hertenweg tussen de Walstraat en de Voorstraat en op de 
Koelhuisweg tussen de Bloesemweg en de N352 Zuiderringweg. Na de tellingen in 2015 
is op het perceel Zuiderringweg 21 het bedrijf TopFresh gevestigd. Omdat dit bedrijf een 
verkeersaantrekkende werking heeft, zijn de intensiteiten van de N352 Zuiderringweg 
opgehoogd. Deze ophoging heeft plaatsgevonden aan de hand van door TopFresh ver-
strekte gegevens met betrekking tot de verkeersproductie per dag, zowel voor het auto- 
als het vrachtverkeer. Al deze voertuigbewegingen zijn toegedeeld aan de Zuiderring-
weg, waardoor er sprake is van een worst case situatie. Immers het verkeer van en naar 
TopFresh zal zich verdelen over de Zuiderringweg in beide richtingen. Hiermee is in de 
berekeningen geen rekening gehouden. Deze gegevens zijn als uitgangspunt voor het 
onderzoek genomen. Om te komen tot de verkeersgegevens voor het planjaar 2026 zijn 
de intensiteiten uit 2015 inclusief TopFresh met 1% per jaar opgehoogd. Ook deze me-
thode is dus een geringe overschatting van de werkelijkheid omdat TopFresh in 2015 ten 
tijde van de telling nog niet aanwezig was. De intensiteiten van de Bloesemweg en de 
Koelhuisweg ten noorden van de Bloesemweg zijn berekend uit de intensiteiten van de 
Koelhuisweg tussen de Bloesemweg en de N352 Zuiderringweg. De intensiteiten van de 
Hertenweg tussen de N352 Zuiderringweg en de Walstraat zijn berekend uit de intensi-
teiten van de Hertenweg. De verkeersgegevens zijn opgenomen in tabel 1. 
  
Tabel 1: Verkeersgegevens akoestisch onderzoek 

N352 Zuiderringweg 
Hertenweg (N352 Zui-

derringweg - Walstraat
Hertenweg (Walstraat 

- Voorstraat) 
etmaalintensiteit 2026 (motorvoer-
tuigen) 

5.266 717 515 

daguurpercentage (%) 6,45 6,45 6,45 

verdeling verkeer daguur (%)* 88,65/5,53/5.83 92,40/3,51/4,09 92,40/3,51/4,09 

avonduurpercentage (%) 3,16 2,94 2,94 

verdeling verkeer avonduur (%)* 95,14/2,51/2,35 96,15/0,0/3,85 96,15/0,0/3,85 

nachtuurpercentage (%) 1,24 1,36 1,36 

verdeling verkeer nachtuur (%)* 91,22/5,57/3,21 100,0/0,0/0,0 100,0/0,0/0,0 

snelheid (km/uur) 80 60 60 

verhardingstype DAB DAB DAB 
* licht, middelzwaar en zwaar verkeer 
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Koelhuisweg (Bloe-
semweg - N352 Zuider-

ringweg) 

Koelhuisweg (Bloe-
semweg - doodlopend)

Bloesemweg 

etmaalintensiteit 2026 (motorvoer-
tuigen) 

249 124 124 

daguurpercentage (%) 7,59 7,59 7,59 

verdeling verkeer daguur (%)* 86,70/6,40/6,90 86,70/6,40/6,90 86,70/6,40/6,90 

avonduurpercentage (%) 1,12 1,12 1,12 

verdeling verkeer avonduur (%)* 100,0/0,0/0,0 100,0/0,0/0,0 100,0/0,0/0,0 

nachtuurpercentage (%) 0,56 0,56 0,56 

verdeling verkeer nachtuur (%)* 80,0/20,0/0,0 80,0/20,0/0,0 80,0/20,0/0,0 

snelheid (km/uur) 50 50 50 

verhardingstype Klinkers Klinkers Klinkers 
* licht, middelzwaar en zwaar verkeer 
 
In de omgeving van het plangebied zijn geen relevante hoogteverschillen. Het stan-
daard bodemtype in het akoestische model is zacht, dat wil zeggen akoestisch absorbe-
rend. De in bijlage 2 aangegeven bodemgebieden zijn akoestisch reflecterend. De zicht-
hoek in het akoestische model bedraagt 1800 en is onderverdeeld in sectorhoeken van 20. 
Het maximum aantal reflecties waarmee is gerekend bedraagt 1. 
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4. Resultaten 

4.1 Wegverkeerslawaai 
 
In tabel 2 zijn de resultaten van de berekende geluidbelastingen in het plangebeid ver-
kort weergegeven. Hierbij is alleen de hoogste waarde per ontvangerpunt opgenomen. 
In bijlage 3 is een uitgebreid overzicht opgenomen van de resultaten per ontvangerpunt 
op een hoogte van 1,5, 4,5 en 7,5 meter. Deze hoogtes corresponderen met respectievelijk 
1 t/m 3 geluidgevoelige bouwlagen. 
 
Tabel 2: Resultaten geluidberekeningen (incl. correctie art 3.4 Reken en Meetvoorschrift geluidhinder 2012) 

N352 Zuider-
ringweg 

Hertenweg Koelhuisweg Bloesemweg 

001 Voorgevel toetspunt 1 53,12 34,74 28,85 19,70 

002 Voorgevel toetspunt 2 52,98 34,03 28,50 19,32 

003 Voorgevel toetspunt 3 52,78 33,36 28,14 19,42 

004 Voorgevel toetspunt 4 52,63 32,64 27,77 19,05 

005 Voorgevel toetspunt 5 52,39 31,85 27,39 18,40 

006 Voorgevel toetspunt 6 52,20 31,45 26,83 18,62 

007 Voorgevel toetspunt 7 57,02 30,86 26,63 18,44 

008 Voorgevel toetspunt 8 51,81 30,39 26,24 17,63 

009 Zijgevel toetspunt 1 50,69 39,30 28,68 19,37 

010 Zijgevel toetspunt 2 47,50 25,73 11,58 6,11 

011 Achtergevel toetspunt 1 34,19 36,98 4,36 0,14 

012 Achtergevel toetspunt 2 36,10 36,38 13,54 7,40 

013 Achtergevel toetspunt 3 37,25 35,76 16,68 11,49 

014 Achtergevel toetspunt 4 38,13 35,24 18,82 12,23 

015 Achtergevel toetspunt 5 38,12 34,75 18,41 10,69 

016 Achtergevel toetspunt 6 37,95 34,16 13,98 8,97 

017 Achtergevel toetspunt 7 38,13 33,52 12,10 5,15 

018 Achtergevel toetspunt 8 37,25 32,79 10,60 2,69 

 
Uit tabel 2 blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van Lden 48 dB ten gevolge van het verkeer 
op de N352 Zuiderringweg met maximaal 5 dB wordt overschreden. De hoogst bereken-
de geluidsbelasting bedraagt circa 53 dB op toetspunt 1 op de voorgevel van het bouw-
blok. 
 
Verder blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van Lden 48 dB ten gevolge van het verkeer op 
de Hertenweg, de Koelhuisweg en de Bloesemweg op geen van de toetspunten wordt 
overschreden. De hoogst berekende geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de 
Hertenweg is 39 dB op de zijgevel van het bouwblok. Op deze gevel wordt tevens de 
hoogste geluidsbelasting (29 dB) berekend ten gevolgde van het verkeer op de Koel-
huisweg. Op de toetspunt 1 op de voorgevel van het bouwblok wordt de hoogst bere-
kende geluidsbelasting berekend ten gevolge van het verkeer op de Bloesemweg. Deze 
bedraagt 20 dB. 
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4.2 Vervolg 
 
Geconcludeerd kan worden dat de voorkeursgrenswaarde als gevolg van het verkeer op 
de N352 Zuiderringweg rondom de nieuwbouw op een aantal toetspunten wordt over-
schreden en dat daardoor niet zonder meer kan worden overgegaan tot realisatie van 
deze ontwikkeling. De Wet geluidhinder schrijft voor dat de maatregelen in de volgorde 
bron, overdracht en ontvanger moeten worden onderzocht. Bij maatregelen aan de bron 
kan men denken aan een lagere maximumsnelheid of een stillere verharding. Een maat-
regel in het overdrachtsgebied is een geluidsscherm en/of geluidswal. Bij maatregelen 
aan de ontvanger kan men denken aan een dove gevel. 
 
Het verlagen van de maximumsnelheid op de N352 Zuiderringweg is, vanwege het feit 
dat het een provinciale gebiedsontsluitingsweg is, geen optie. Het toepassen van een 
stiller wegdek zou wel een optie kunnen zijn. Als op de Zuiderringweg fijn tweelaags 
ZOAB wordt toegepast blijkt de hoogst berekende geluidsbelasting 46,86 dB.  
 
Ook zou een geluidsscherm of een geluidswal soelaas kunnen bieden. Als tussen de 
Leemtocht en de houtwal een geluidsscherm zou worden geplaatst van 150 meter lang 
en 5 meter hoog, blijkt de hoogst berekende geluidsbelasting te dalen tot 48,30 dB. 
 
Indien blijkt dat de voorgedragen oplossingen vanuit stedenbouwkundig, verkeerskun-
dig, vervoerskundig of financieel opzicht niet mogelijk zijn of onvoldoende effect heb-
ben, kan het college van B&W een hogere grenswaarde verlenen. Het gemeentelijke ge-
luidbeleid dient hiervoor het kader te bieden, waarbij wij opmerken dat de wettelijke 
maximale ontheffingswaarde van 63 dB niet wordt overschreven. 
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Bijlage 1: Verkeersgegevens 
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Akoestisch onderzoek, Walstraat Kraggenburg
Verkeersgegevens

Model: model augustus 2016
versie van Walstraat Kraggenburg - Walstraat Kraggenburg

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Wegdek V(LV(D)) V(MV(D)) V(ZV(D)) Totaal aantal %Int(D) %LV(D) %MV(D) %ZV(D) %Int(A) %LV(A) %MV(A) %ZV(A) %Int(N) %LV(N) %MV(N) %ZV(N)

001 N352 Zuiderringweg W0  80  80  80   5266,00   6,45  88,65   5,53   5,83   3,16  95,14   2,51   2,35   1,24  91,22   5,57   3,21
002 N352 Zuiderringweg W0  80  80  80   5266,00   6,45  88,65   5,53   5,83   3,16  95,14   2,51   2,35   1,24  91,22   5,57   3,21
003 Hertenweg W0  60  60  60    717,00   6,45  92,40   3,51   4,09   2,94  96,15 --   3,85   1,36 100,00 -- --
004 Hertenweg W0  60  60  60    515,00   6,45  92,40   3,51   4,09   2,94  96,15 --   3,85   1,36 100,00 -- --
005 Koelhuisweg W9a  50  50  50    249,00   7,59  86,70   6,40   6,90   1,12 100,00 -- --   0,56  80,00  20,00 --

006 Koelhuisweg W9a  50  50  50    124,00   7,59  86,70   6,40   6,90   1,12 100,00 -- --   0,56  80,00  20,00 --
007 Bloesemweg W9a  50  50  50    124,00   7,59  86,70   6,40   6,90   1,12 100,00 -- --   0,56  80,00  20,00 --
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Bijlage 2: Overzicht akoestisch model 
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Bijlage 3: Resultaten akoestisch onderzoek 
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Akoestisch onderzoek, Walstraat Kraggenburg
Resultaten 2026 Hoofdgroep

Rapport: Resultatentabel
Model: model augustus 2016

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A Voorgevel toetspunt 1 1,50 49,66 46,14 42,25 50,93
001_B Voorgevel toetspunt 1 4,50 51,10 47,56 43,68 52,36
001_C Voorgevel toetspunt 1 7,50 51,94 48,40 44,52 53,20
002_A Voorgevel toetspunt 2 1,50 49,52 46,01 42,12 50,80
002_B Voorgevel toetspunt 2 4,50 50,93 47,40 43,52 52,20

002_C Voorgevel toetspunt 2 7,50 51,80 48,24 44,38 53,06
003_A Voorgevel toetspunt 3 1,50 49,34 45,82 41,94 50,61
003_B Voorgevel toetspunt 3 4,50 50,73 47,18 43,31 51,99
003_C Voorgevel toetspunt 3 7,50 51,60 48,04 44,17 52,85
004_A Voorgevel toetspunt 4 1,50 49,20 45,69 41,80 50,48

004_B Voorgevel toetspunt 4 4,50 50,53 47,00 43,12 51,80
004_C Voorgevel toetspunt 4 7,50 51,43 47,89 44,01 52,69
005_A Voorgevel toetspunt 5 1,50 49,01 45,49 41,61 50,28
005_B Voorgevel toetspunt 5 4,50 50,27 46,73 42,86 51,54
005_C Voorgevel toetspunt 5 7,50 51,19 47,64 43,77 52,45

006_A Voorgevel toetspunt 6 1,50 48,91 45,40 41,52 50,19
006_B Voorgevel toetspunt 6 4,50 50,06 46,52 42,65 51,33
006_C Voorgevel toetspunt 6 7,50 50,99 47,45 43,58 52,26
007_A Voorgevel toetspunt 7 1,50 48,60 45,09 41,20 49,88
007_B Voorgevel toetspunt 7 4,50 49,85 46,32 42,44 51,12

007_C Voorgevel toetspunt 7 7,50 50,82 47,28 43,40 52,08
008_A Voorgevel toetspunt 8 1,50 48,27 44,77 40,88 49,55
008_B Voorgevel toetspunt 8 4,50 49,61 46,08 42,21 50,88
008_C Voorgevel toetspunt 8 7,50 50,60 47,06 43,18 51,86
009_A Zijgevel toetspunt 1 1,50 47,30 43,77 39,89 48,57

009_B Zijgevel toetspunt 1 4,50 48,82 45,25 41,38 50,07
009_C Zijgevel toetspunt 1 7,50 49,78 46,21 42,34 51,03
010_A Zijgevel toetspunt 2 1,50 43,68 40,19 36,29 44,96
010_B Zijgevel toetspunt 2 4,50 45,15 41,64 37,75 46,43
010_C Zijgevel toetspunt 2 7,50 46,26 42,74 38,86 47,53

011_A Achtergevel toetspunt 1 1,50 34,55 30,94 27,07 35,77
011_B Achtergevel toetspunt 1 4,50 36,71 33,11 29,22 37,93
011_C Achtergevel toetspunt 1 7,50 37,60 34,00 30,10 38,82
012_A Achtergevel toetspunt 2 1,50 35,10 31,51 27,63 36,33
012_B Achtergevel toetspunt 2 4,50 37,13 33,52 29,64 38,35

012_C Achtergevel toetspunt 2 7,50 38,05 34,45 30,56 39,27
013_A Achtergevel toetspunt 3 1,50 35,81 32,23 28,35 37,05
013_B Achtergevel toetspunt 3 4,50 37,36 33,77 29,88 38,59
013_C Achtergevel toetspunt 3 7,50 38,40 34,78 30,90 39,61
014_A Achtergevel toetspunt 4 1,50 36,34 32,75 28,86 37,57

014_B Achtergevel toetspunt 4 4,50 37,77 34,17 30,29 38,99
014_C Achtergevel toetspunt 4 7,50 38,76 35,14 31,28 39,98
015_A Achtergevel toetspunt 5 1,50 36,18 32,61 28,73 37,42
015_B Achtergevel toetspunt 5 4,50 37,50 33,90 30,03 38,73
015_C Achtergevel toetspunt 5 7,50 38,58 34,98 31,10 39,80

016_A Achtergevel toetspunt 6 1,50 36,60 33,04 29,16 37,85
016_B Achtergevel toetspunt 6 4,50 36,84 33,26 29,39 38,08
016_C Achtergevel toetspunt 6 7,50 38,25 34,66 30,79 39,48
017_A Achtergevel toetspunt 7 1,50 36,74 33,18 29,30 37,99
017_B Achtergevel toetspunt 7 4,50 36,55 32,97 29,09 37,79

017_C Achtergevel toetspunt 7 7,50 38,19 34,61 30,74 39,43
018_A Achtergevel telpunt 8 1,50 35,76 32,22 28,33 37,02
018_B Achtergevel telpunt 8 4,50 35,31 31,72 27,85 36,54
018_C Achtergevel telpunt 8 7,50 37,35 33,77 29,90 38,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek, Walstraat Kraggenburg
Resultaten 2026 N352 Zuiderringweg

Rapport: Resultatentabel
Model: model augustus 2016

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: N352 Zuiderringweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A Voorgevel toetspunt 1 1,50 49,57 46,08 42,18 50,85
001_B Voorgevel toetspunt 1 4,50 51,01 47,49 43,61 52,28
001_C Voorgevel toetspunt 1 7,50 51,85 48,32 44,45 53,12
002_A Voorgevel toetspunt 2 1,50 49,44 45,95 42,06 50,73
002_B Voorgevel toetspunt 2 4,50 50,85 47,33 43,45 52,12

002_C Voorgevel toetspunt 2 7,50 51,71 48,18 44,31 52,98
003_A Voorgevel toetspunt 3 1,50 49,26 45,77 41,88 50,55
003_B Voorgevel toetspunt 3 4,50 50,65 47,13 43,25 51,92
003_C Voorgevel toetspunt 3 7,50 51,51 47,99 44,11 52,78
004_A Voorgevel toetspunt 4 1,50 49,12 45,64 41,74 50,41

004_B Voorgevel toetspunt 4 4,50 50,46 46,95 43,07 51,74
004_C Voorgevel toetspunt 4 7,50 51,36 47,84 43,96 52,63
005_A Voorgevel toetspunt 5 1,50 48,93 45,45 41,55 50,22
005_B Voorgevel toetspunt 5 4,50 50,21 46,69 42,80 51,48
005_C Voorgevel toetspunt 5 7,50 51,12 47,60 43,72 52,39

006_A Voorgevel toetspunt 6 1,50 48,85 45,36 41,47 50,14
006_B Voorgevel toetspunt 6 4,50 50,00 46,48 42,60 51,27
006_C Voorgevel toetspunt 6 7,50 50,93 47,41 43,53 52,20
007_A Voorgevel toetspunt 7 1,50 48,53 45,05 41,15 49,82
007_B Voorgevel toetspunt 7 4,50 49,79 46,28 42,39 51,07

007_C Voorgevel toetspunt 7 7,50 50,75 47,23 43,35 52,02
008_A Voorgevel toetspunt 8 1,50 48,21 44,73 40,83 49,50
008_B Voorgevel toetspunt 8 4,50 49,55 46,04 42,15 50,83
008_C Voorgevel toetspunt 8 7,50 50,54 47,02 43,14 51,81
009_A Zijgevel toetspunt 1 1,50 46,95 43,46 39,57 48,24

009_B Zijgevel toetspunt 1 4,50 48,44 44,92 41,04 49,71
009_C Zijgevel toetspunt 1 7,50 49,42 45,90 42,02 50,69
010_A Zijgevel toetspunt 2 1,50 43,63 40,15 36,25 44,92
010_B Zijgevel toetspunt 2 4,50 45,12 41,61 37,72 46,40
010_C Zijgevel toetspunt 2 7,50 46,23 42,71 38,83 47,50

011_A Achtergevel toetspunt 1 1,50 28,49 24,97 21,09 29,76
011_B Achtergevel toetspunt 1 4,50 31,65 28,12 24,24 32,92
011_C Achtergevel toetspunt 1 7,50 32,92 29,38 25,51 34,19
012_A Achtergevel toetspunt 2 1,50 31,36 27,86 23,97 32,64
012_B Achtergevel toetspunt 2 4,50 33,81 30,30 26,42 35,09

012_C Achtergevel toetspunt 2 7,50 34,83 31,31 27,43 36,10
013_A Achtergevel toetspunt 3 1,50 33,35 29,85 25,96 34,63
013_B Achtergevel toetspunt 3 4,50 34,92 31,40 27,52 36,19
013_C Achtergevel toetspunt 3 7,50 35,98 32,45 28,58 37,25
014_A Achtergevel toetspunt 4 1,50 34,48 30,99 27,10 35,77

014_B Achtergevel toetspunt 4 4,50 35,91 32,40 28,51 37,19
014_C Achtergevel toetspunt 4 7,50 36,86 33,34 29,46 38,13
015_A Achtergevel toetspunt 5 1,50 34,50 31,01 27,12 35,79
015_B Achtergevel toetspunt 5 4,50 35,78 32,27 28,39 37,06
015_C Achtergevel toetspunt 5 7,50 36,85 33,33 29,45 38,12

016_A Achtergevel toetspunt 6 1,50 35,30 31,81 27,91 36,58
016_B Achtergevel toetspunt 6 4,50 35,15 31,61 27,74 36,42
016_C Achtergevel toetspunt 6 7,50 36,68 33,14 29,27 37,95
017_A Achtergevel toetspunt 7 1,50 35,64 32,15 28,26 36,93
017_B Achtergevel toetspunt 7 4,50 35,01 31,47 27,60 36,28

017_C Achtergevel toetspunt 7 7,50 36,87 33,32 29,45 38,13
018_A Achtergevel telpunt 8 1,50 34,50 31,00 27,11 35,78
018_B Achtergevel telpunt 8 4,50 33,54 29,98 26,12 34,80
018_C Achtergevel telpunt 8 7,50 35,99 32,44 28,58 37,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Akoestisch onderzoek, Walstraat Kraggenburg
Resultaten 2026 Hertenweg

Rapport: Resultatentabel
Model: model augustus 2016

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Hertenweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A Voorgevel toetspunt 1 1,50 30,92 27,30 23,40 32,12
001_B Voorgevel toetspunt 1 4,50 32,59 28,96 25,03 33,77
001_C Voorgevel toetspunt 1 7,50 33,56 29,92 25,99 34,74
002_A Voorgevel toetspunt 2 1,50 30,21 26,59 22,70 31,42
002_B Voorgevel toetspunt 2 4,50 31,80 28,17 24,24 32,98

002_C Voorgevel toetspunt 2 7,50 32,86 29,22 25,28 34,03
003_A Voorgevel toetspunt 3 1,50 29,54 25,92 22,02 30,74
003_B Voorgevel toetspunt 3 4,50 31,06 27,43 23,50 32,24
003_C Voorgevel toetspunt 3 7,50 32,19 28,55 24,61 33,36
004_A Voorgevel toetspunt 4 1,50 28,96 25,33 21,44 30,16

004_B Voorgevel toetspunt 4 4,50 30,40 26,76 22,84 31,58
004_C Voorgevel toetspunt 4 7,50 31,47 27,83 23,89 32,64
005_A Voorgevel toetspunt 5 1,50 28,29 24,67 20,77 29,49
005_B Voorgevel toetspunt 5 4,50 29,64 26,01 22,08 30,82
005_C Voorgevel toetspunt 5 7,50 30,67 27,03 23,10 31,85

006_A Voorgevel toetspunt 6 1,50 28,11 24,49 20,59 29,31
006_B Voorgevel toetspunt 6 4,50 29,30 25,66 21,73 30,48
006_C Voorgevel toetspunt 6 7,50 30,28 26,64 22,70 31,45
007_A Voorgevel toetspunt 7 1,50 27,60 23,97 20,07 28,80
007_B Voorgevel toetspunt 7 4,50 28,74 25,10 21,17 29,92

007_C Voorgevel toetspunt 7 7,50 29,69 26,05 22,11 30,86
008_A Voorgevel toetspunt 8 1,50 27,22 23,60 19,70 28,42
008_B Voorgevel toetspunt 8 4,50 28,30 24,66 20,73 29,48
008_C Voorgevel toetspunt 8 7,50 29,22 25,58 21,64 30,39
009_A Zijgevel toetspunt 1 1,50 35,55 31,93 28,04 36,76

009_B Zijgevel toetspunt 1 4,50 37,37 33,74 29,83 38,56
009_C Zijgevel toetspunt 1 7,50 38,12 34,48 30,56 39,30
010_A Zijgevel toetspunt 2 1,50 23,39 19,76 15,86 24,59
010_B Zijgevel toetspunt 2 4,50 23,03 19,39 15,45 24,20
010_C Zijgevel toetspunt 2 7,50 24,56 20,92 16,98 25,73

011_A Achtergevel toetspunt 1 1,50 33,30 29,68 25,80 34,51
011_B Achtergevel toetspunt 1 4,50 35,08 31,45 27,54 36,27
011_C Achtergevel toetspunt 1 7,50 35,79 32,16 28,24 36,98
012_A Achtergevel toetspunt 2 1,50 32,67 29,05 25,17 33,88
012_B Achtergevel toetspunt 2 4,50 34,32 30,70 26,79 35,52

012_C Achtergevel toetspunt 2 7,50 35,19 31,55 27,64 36,38
013_A Achtergevel toetspunt 3 1,50 32,04 28,43 24,55 33,26
013_B Achtergevel toetspunt 3 4,50 33,59 29,97 26,06 34,79
013_C Achtergevel toetspunt 3 7,50 34,57 30,94 27,03 35,76
014_A Achtergevel toetspunt 4 1,50 31,51 27,90 24,02 32,73

014_B Achtergevel toetspunt 4 4,50 33,00 29,37 25,47 34,20
014_C Achtergevel toetspunt 4 7,50 34,05 30,42 26,51 35,24
015_A Achtergevel toetspunt 5 1,50 31,05 27,43 23,56 32,27
015_B Achtergevel toetspunt 5 4,50 32,45 28,83 24,93 33,65
015_C Achtergevel toetspunt 5 7,50 33,56 29,93 26,02 34,75

016_A Achtergevel toetspunt 6 1,50 30,55 26,93 23,05 31,76
016_B Achtergevel toetspunt 6 4,50 31,89 28,26 24,36 33,09
016_C Achtergevel toetspunt 6 7,50 32,97 29,34 25,43 34,16
017_A Achtergevel toetspunt 7 1,50 29,97 26,35 22,47 31,18
017_B Achtergevel toetspunt 7 4,50 31,24 27,61 23,71 32,44

017_C Achtergevel toetspunt 7 7,50 32,33 28,70 24,78 33,52
018_A Achtergevel telpunt 8 1,50 29,70 26,08 22,20 30,91
018_B Achtergevel telpunt 8 4,50 30,53 26,90 22,99 31,72
018_C Achtergevel telpunt 8 7,50 31,60 27,97 24,05 32,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-8-2016 13:09:16Geomilieu V4.01



Akoestisch onderzoek, Walstraat Kraggenburg
Resultaten 2026 Koelhuisweg

Rapport: Resultatentabel
Model: model augustus 2016

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Koelhuisweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A Voorgevel toetspunt 1 1,50 27,65 17,26 16,24 26,62
001_B Voorgevel toetspunt 1 4,50 28,75 18,24 17,35 27,72
001_C Voorgevel toetspunt 1 7,50 29,88 19,31 18,51 28,85
002_A Voorgevel toetspunt 2 1,50 27,49 17,10 16,08 26,46
002_B Voorgevel toetspunt 2 4,50 28,44 17,93 17,04 27,41

002_C Voorgevel toetspunt 2 7,50 29,53 18,96 18,16 28,50
003_A Voorgevel toetspunt 3 1,50 27,28 16,89 15,87 26,25
003_B Voorgevel toetspunt 3 4,50 28,14 17,63 16,74 27,11
003_C Voorgevel toetspunt 3 7,50 29,16 18,59 17,80 28,14
004_A Voorgevel toetspunt 4 1,50 26,95 16,57 15,55 25,92

004_B Voorgevel toetspunt 4 4,50 27,78 17,26 16,38 26,75
004_C Voorgevel toetspunt 4 7,50 28,79 18,23 17,43 27,77
005_A Voorgevel toetspunt 5 1,50 26,67 16,28 15,26 25,64
005_B Voorgevel toetspunt 5 4,50 27,44 16,94 16,05 26,41
005_C Voorgevel toetspunt 5 7,50 28,42 17,84 17,05 27,39

006_A Voorgevel toetspunt 6 1,50 26,14 15,76 14,73 25,11
006_B Voorgevel toetspunt 6 4,50 26,91 16,41 15,50 25,87
006_C Voorgevel toetspunt 6 7,50 27,86 17,28 16,49 26,83
007_A Voorgevel toetspunt 7 1,50 25,97 15,59 14,55 24,94
007_B Voorgevel toetspunt 7 4,50 26,73 16,23 15,33 25,70

007_C Voorgevel toetspunt 7 7,50 27,65 17,07 16,29 26,63
008_A Voorgevel toetspunt 8 1,50 25,76 15,40 14,35 24,73
008_B Voorgevel toetspunt 8 4,50 26,41 15,92 15,00 25,38
008_C Voorgevel toetspunt 8 7,50 27,26 16,69 15,90 26,24
009_A Zijgevel toetspunt 1 1,50 27,30 16,91 15,89 26,27

009_B Zijgevel toetspunt 1 4,50 28,58 18,06 17,18 27,55
009_C Zijgevel toetspunt 1 7,50 29,70 19,13 18,34 28,68
010_A Zijgevel toetspunt 2 1,50 11,41 0,71 0,02 10,37
010_B Zijgevel toetspunt 2 4,50 11,57 0,95 0,17 10,53
010_C Zijgevel toetspunt 2 7,50 12,62 1,84 1,26 11,58

011_A Achtergevel toetspunt 1 1,50 -0,86 -12,80 -12,02 -1,89
011_B Achtergevel toetspunt 1 4,50 1,82 -10,03 -9,37 0,78
011_C Achtergevel toetspunt 1 7,50 5,39 -5,65 -5,90 4,36
012_A Achtergevel toetspunt 2 1,50 12,48 2,01 1,08 11,45
012_B Achtergevel toetspunt 2 4,50 13,49 2,90 2,10 12,46

012_C Achtergevel toetspunt 2 7,50 14,56 3,95 3,21 13,54
013_A Achtergevel toetspunt 3 1,50 15,40 4,96 4,00 14,37
013_B Achtergevel toetspunt 3 4,50 16,48 5,91 5,09 15,45
013_C Achtergevel toetspunt 3 7,50 17,71 7,12 6,35 16,68
014_A Achtergevel toetspunt 4 1,50 17,23 6,78 5,82 16,20

014_B Achtergevel toetspunt 4 4,50 18,53 7,91 7,13 17,49
014_C Achtergevel toetspunt 4 7,50 19,85 9,19 8,49 18,82
015_A Achtergevel toetspunt 5 1,50 16,07 5,46 4,69 15,04
015_B Achtergevel toetspunt 5 4,50 17,57 6,82 6,19 16,53
015_C Achtergevel toetspunt 5 7,50 19,44 8,69 8,09 18,41

016_A Achtergevel toetspunt 6 1,50 15,39 4,80 4,01 14,36
016_B Achtergevel toetspunt 6 4,50 10,75 -0,75 -0,46 9,72
016_C Achtergevel toetspunt 6 7,50 15,01 4,13 3,70 13,98
017_A Achtergevel toetspunt 7 1,50 17,08 6,63 5,67 16,05
017_B Achtergevel toetspunt 7 4,50 9,42 -2,10 -1,80 8,39

017_C Achtergevel toetspunt 7 7,50 13,13 2,12 1,84 12,10
018_A Achtergevel telpunt 8 1,50 12,13 1,52 0,75 11,10
018_B Achtergevel telpunt 8 4,50 7,56 -4,26 -3,58 6,54
018_C Achtergevel telpunt 8 7,50 11,62 0,35 0,40 10,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-8-2016 13:09:34Geomilieu V4.01



Akoestisch onderzoek, Walstraat Kraggenburg
Resultaten 2026 Bloesemweg

Rapport: Resultatentabel
Model: model augustus 2016

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bloesemweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

001_A Voorgevel toetspunt 1 1,50 19,23 8,82 7,83 18,20
001_B Voorgevel toetspunt 1 4,50 20,06 9,55 8,67 19,03
001_C Voorgevel toetspunt 1 7,50 20,72 10,12 9,37 19,70
002_A Voorgevel toetspunt 2 1,50 18,92 8,50 7,53 17,90
002_B Voorgevel toetspunt 2 4,50 19,69 9,17 8,31 18,66

002_C Voorgevel toetspunt 2 7,50 20,34 9,73 9,00 19,32
003_A Voorgevel toetspunt 3 1,50 19,43 9,01 8,02 18,40
003_B Voorgevel toetspunt 3 4,50 19,84 9,32 8,45 18,81
003_C Voorgevel toetspunt 3 7,50 20,44 9,83 9,10 19,42
004_A Voorgevel toetspunt 4 1,50 19,11 8,70 7,71 18,08

004_B Voorgevel toetspunt 4 4,50 19,49 8,96 8,10 18,46
004_C Voorgevel toetspunt 4 7,50 20,07 9,46 8,73 19,05
005_A Voorgevel toetspunt 5 1,50 18,65 8,21 7,25 17,62
005_B Voorgevel toetspunt 5 4,50 18,86 8,33 7,47 17,83
005_C Voorgevel toetspunt 5 7,50 19,42 8,80 8,08 18,40

006_A Voorgevel toetspunt 6 1,50 18,84 8,42 7,45 17,82
006_B Voorgevel toetspunt 6 4,50 19,09 8,57 7,70 18,06
006_C Voorgevel toetspunt 6 7,50 19,64 9,03 8,29 18,62
007_A Voorgevel toetspunt 7 1,50 18,74 8,31 7,34 17,71
007_B Voorgevel toetspunt 7 4,50 18,93 8,39 7,54 17,90

007_C Voorgevel toetspunt 7 7,50 19,46 8,83 8,12 18,44
008_A Voorgevel toetspunt 8 1,50 18,00 7,59 6,60 16,97
008_B Voorgevel toetspunt 8 4,50 18,15 7,64 6,76 17,12
008_C Voorgevel toetspunt 8 7,50 18,65 8,05 7,31 17,63
009_A Zijgevel toetspunt 1 1,50 19,02 8,62 7,62 17,99

009_B Zijgevel toetspunt 1 4,50 19,74 9,25 8,35 18,71
009_C Zijgevel toetspunt 1 7,50 20,39 9,82 9,04 19,37
010_A Zijgevel toetspunt 2 1,50 6,01 -4,86 -5,36 4,97
010_B Zijgevel toetspunt 2 4,50 6,58 -4,25 -4,85 5,52
010_C Zijgevel toetspunt 2 7,50 7,17 -3,84 -4,22 6,11

011_A Achtergevel toetspunt 1 1,50 -8,70 -20,84 -19,81 -9,72
011_B Achtergevel toetspunt 1 4,50 -5,94 -17,62 -17,12 -6,96
011_C Achtergevel toetspunt 1 7,50 1,18 -9,41 -10,22 0,14
012_A Achtergevel toetspunt 2 1,50 6,41 -3,98 -5,01 5,38
012_B Achtergevel toetspunt 2 4,50 7,41 -3,13 -4,00 6,37

012_C Achtergevel toetspunt 2 7,50 8,43 -2,17 -2,94 7,40
013_A Achtergevel toetspunt 3 1,50 10,49 0,09 -0,93 9,46
013_B Achtergevel toetspunt 3 4,50 11,42 0,90 0,01 10,38
013_C Achtergevel toetspunt 3 7,50 12,51 1,95 1,15 11,49
014_A Achtergevel toetspunt 4 1,50 10,40 -0,09 -1,00 9,37

014_B Achtergevel toetspunt 4 4,50 11,49 0,87 0,10 10,45
014_C Achtergevel toetspunt 4 7,50 13,25 2,67 1,89 12,23
015_A Achtergevel toetspunt 5 1,50 6,85 -4,09 -4,45 5,82
015_B Achtergevel toetspunt 5 4,50 8,08 -2,89 -3,23 7,05
015_C Achtergevel toetspunt 5 7,50 11,72 1,14 0,35 10,69

016_A Achtergevel toetspunt 6 1,50 9,12 -1,54 -2,24 8,09
016_B Achtergevel toetspunt 6 4,50 4,19 -7,38 -7,02 3,16
016_C Achtergevel toetspunt 6 7,50 10,00 -0,52 -1,38 8,97
017_A Achtergevel toetspunt 7 1,50 0,89 -10,97 -10,28 -0,14
017_B Achtergevel toetspunt 7 4,50 1,75 -9,99 -9,44 0,72

017_C Achtergevel toetspunt 7 7,50 6,17 -4,58 -5,15 5,15
018_A Achtergevel telpunt 8 1,50 -1,14 -13,29 -12,26 -2,17
018_B Achtergevel telpunt 8 4,50 1,22 -10,93 -9,88 0,20
018_C Achtergevel telpunt 8 7,50 3,70 -8,02 -7,42 2,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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1 INLEIDING 
In opdracht van Witpaard B.V. is door Eco Reest BV een verkennend onderzoek Flora- en faunawet 

uitgevoerd ter plaatse van de Walstraat te Kraggenburg. 

 
Er bestaat geen functionele relatie tussen opdrachtgever en Eco Reest BV. 

 

1.1 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen woningbouw op de onderzoekslocatie. 

 

De doelstelling van het onderzoek is meerledig en bestaat uit het vaststellen: 

 of habitats aanwezig kunnen zijn van beschermde dier- en plantensoorten ter plaatse van het 
te bebouwen terrein; 

 of de werkzaamheden verstorende effecten hebben op beschermde dier- en plantensoorten; 

 hoe met eventueel aanwezige beschermde soorten omgegaan kan worden. 
 

1.2 SCOPE 

In dit rapport wordt een verkennend flora en fauna onderzoek uitgevoerd. Hierin wordt onderzocht 

of er negatieve effecten te verwachten zijn op beschermde soorten en zo ja, of deze significant 

negatief kunnen zijn. In overleg met het bevoegd gezag wordt de uitkomst van het verkennend 

onderzoek gebruikt voor het vaststellen van de noodzaak van een eventueel vervolgonderzoek. 

 

Bij ruimtelijke ingrepen moet vooraf worden getoetst of er schade kan optreden aan beschermde 

natuurgebieden. De onderzoekslocatie ligt op circa 4 kilometer  afstand ten noordwesten van het 

Natura 2000-gebied Zwarte Meer. Gezien de relatief grote afstand  van het plangebied en de aard 

van de ingreep tot het Natura 2000 gebied is er geen voortoets aan de Natuurbeschermingswet 1998 

uitgevoerd.  

 

1.3 KWALITEITSBORGING 

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

 

 

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

 

Eco Reest heeft een ontheffing voor het uitvoeren van de verbodsbepalingen genoemd in artikel 9 van de 

Flora- en faunawet voor zover dit betreft het vangen, bemachtigen en met het oog daarop opsporen van 

beschermde inheemse amfibieën, vissen, kevers, libellen, mieren en weekdieren, ten behoeve van 

onderzoek (ontheffingsnummer: FF/75A/2011/049). 

 
 

In het hoofdstuk ‘verantwoording’  is de kwaliteitscontrole van deze rapportage weergegeven. 

 

Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 

het beste advies voor zijn vraagstuk. 
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Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie is tussen opdrachtgever en Eco Reest BV, 

hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de 

opdrachtgever en derden. 

 

Conform de eisen uit onze ethische code behandelt Eco Reest BV alle gegevens vertrouwelijk, 

waarvan wij kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval 

van wettelijke verplichtingen. 

 

1.4 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 worden de locatie, omgeving en het ontwikkelingsplan beschreven. Hoofdstuk 3 bevat 

een samenvatting van de regelgeving uit de Flora- en faunawet die hier relevant is. In hoofdstuk 4 

worden de gebruikte onderzoeksmethoden beschreven. De resultaten van de toets aan de Flora- en 

faunawet worden beschreven in hoofdstuk 5. Besloten wordt met hoofdstuk 6; conclusies en 

aanbevelingen.  
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2 ONDERZOEKSLOCATIE EN NABIJE OMGEVING 
In dit hoofdstuk wordt de huidige en toekomstige situatie van de onderzoekslocatie beschreven en 

wordt een overzicht gegeven van de beschermde gebieden in de omgeving van de onderzoekslocatie. 

 

2.1 BESCHRIJVING TOEKOMSTIGE PLANNEN 

De opdrachtgever is voornemens om circa zes woningen te realiseren ter plaatse van het 

onderzoeksterrein.  

 

Ten behoeve van de bouw  wordt gras en boombeplanting verwijderd. Vooralsnog is onduidelijk 

wanneer de bouw zal plaatsvinden.  

 

In de onderstaande figuur is het onderzoeksterrein , welke door de opdrachtgever is  aangegeven in 

rood omkaderd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 2-1. Locatie onderzoeksterrein, rood omkaderd (bron achtergrondkaart: ArcGis Online). 

 

2.2 BESCHRIJVING ONDERZOEKSLOCATIE EN DIRECTE OMGEVING 

De onderzoekslocatie is gelegen ten noordwesten van het Natura 2000 gebied Zwarte Meer. De 

afstand tussen de onderzoekslocatie en het Natura 2000 gebied bedraagt circa vier kilometer. 

 

Gelet op de afstand en de kernopgave van het Natura 2000 gebied en de kenmerken van onderhavig 

onderzoeksterrein en het initiatief wordt er geen toets aan de Natuurbeschermingswet uitgevoerd 

(zie ook paragraaf 1.3, scope). 

 

Het plangebied bestaat uit een grasveld van ca. 0,15 ha. Aan de westzijde staat in het grasveld een 

grote ratelpopulier. Zowel langs de noord- als zuidzijde is een rij van vijf kersenbomen geplant.  
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Het plangebied  ligt aan de rand van een woonwijk aan de noordwestzijde van Kraggenburg. Aan de 

noordzijde bevindt zich de Walstraat met daarlangs een smalle strook bos. Ook aan de westzijde 

bevindt zich een klein perceel met loofbomen en - struiken (ca. 0,4 ha). Langs de zuidrand van het 

plangebied loopt een fietspad met daarachter de bebouwing van de A.J. Rennenstraat en de Gerrit 

Klokstraat. Aan de oostzijde grenst het plangebied aan de A.J. Rennenstraat en verdere bebouwing 

(rijtjeswoningen) langs deze straat. 

 

Op de foto’s in figuur 2-2 tot en met 2-4 wordt een impressie van het onderzoeksterrein gegeven.  

 

 

 
Fig. 2-2.Onderezoekslocatie vanaf de A.J. Rennenstraat (oostzijde). 
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Fig. 2-3. Onderzoekslocatie vanaf de noordwestzijde.  
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Fig. 2-4. Zuidrand van het onderzoeksterrein met rij jonge (kersen)bomen, langs fietspad.  

 

2.3 BESCHERMDE GEBIEDEN IN DE NABIJE OMGEVING 

De onderzoekslocatie ligt op relatief grote afstand van gebied dat is beschermd  middels de 

Natuurbeschermingswet (Natura 2000). Op kortere afstand ligt gebied dat in het Natuurnetwerk 

Nederland is opgenomen.  

 

2.3.1 Natura 2000 

Ten zuidoosten van de onderzoekslocatie ligt Natura 2000-gebied Zwarte Meer. De afstand tussen de 

onderzoekslocatie en het Natura 2000-gebied is ongeveer vier kilo meter. In figuur 2-5 is de ligging 

van de onderzoekslocatie ten opzichte van het Zwarte Meer weergegeven. 
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Figuur 2-5. Locatie onderzoeksterrein ten opzichte van locatie Natura 2000-gebied Zwarte Meer (gearceerd) (Bron: 

Natura 2000 Viewer van Europese Commissie).  

 

Gelet op de relatief lange afstand van de onderzoekslocatie tot het Natura 2000-gebied en de aard 

van de ingreep wordt geen voortoets aan de Natuurbeschermingswet uitgevoerd.  

 

2.3.2 Natuurnetwerk Nederland 

Op de kaart in figuur 2-6 is te zien dat de onderzoekslocatie op 300 meter van een natuurgebied ligt 

dat is opgenomen in het NNN. Dit betreft een deel van het Voorsterbos. 

 

Gezien de afstand worden geen negatieve effecten op gebieden uit de EHS verwacht als gevolg van 

de woningbouw. 

Ca. 4 km 
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Figuur 2-6. Locatie onderzoeksterrein (rode stip) en locatie Natuurnetwerk Nederland (het Voorsterbos, gearceerd).  

 

  

Ca, 300 meter 
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3 NATUURWETGEVING 
In Nederland is de bescherming van soorten en gebieden (nog) geregeld in de Flora- en faunawet en 

de Natuurbeschermingswet 1998. Deze twee wetten worden naar verwachting  in de loop van 2015 

vervangen door de nieuwe wet Natuurbescherming. Tot die tijd wordt nog getoetst aan de Flora- en 

faunawet en de Natuurbeschermingswet 1998.  

 

3.1 FLORA- EN FAUNAWET 

De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten. Deze wet gaat uit van het ‘nee, 

tenzij’-principe. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in 

principe verboden zijn. Van dit verbod  kan onder voorwaarden worden afgeweken met een 

ontheffing of een vrijstelling.  

 

De Flora- en faunawet bevat een aantal verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen in artikel 11 zijn 

bij ruimtelijke ontwikkelingen het meest aan de orde. Dit artikel stelt dat het verboden is “nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een 

beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te 

verstoren”. 

 

In artikel 2 is een zorgplicht opgenomen. Deze houdt in dat iedereen ‘voldoende zorg’ in acht moet 

nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving en handelingen die 

schadelijke gevolgen kunnen veroorzaken op flora en fauna achterwege moet laten. De zorgplicht 

geldt voor alle individuen van in Nederland voorkomende soorten planten en dieren, ongeacht of 

deze soort beschermd is en ongeacht of ontheffing of vrijstelling is verleend.  

 

De beschermde soorten zijn in te delen in een aantal beschermingsniveaus: een drietal tabellen en 

vogels: 

1. tabel 1-soorten: de meest algemene soorten waarvoor een vrijstellingsregeling geldt bij 

ruimtelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat voor deze soorten geen ontheffing hoeft te 

worden aangevraagd. Voor deze soorten geld wel de zorgplicht. 

2. tabel 2-soorten: soorten die beschermd zijn en waar momenteel de gunstige staat van 

instandhouding in Nederland in het geding kan zijn en niet zijn vermeld in de 

Habitatrichtlijn bijlage IV. Hiervoor geldt een vrijstelling wanneer wordt gehandeld 

volgens een goedgekeurde gedragscode. In andere gevallen is voor deze soorten een 

ontheffing noodzakelijk. Bevoegd gezag bekijkt of deze verkregen kan worden middels 

een lichte toets. Hierin wordt getoetst of de ingreep afbreuk doen aan de gunstige staat 

van instandhouding van de soort en of de werkzaamheden een redelijk doel dienen. 

3. tabel 3-soorten: strikt beschermde soorten: soorten uit bijlage IV van de Habitatrichtlijn 

die op Europees niveau zijn beschermd, en soorten die door de minister van (toen) LNV 

zijn aangewezen middels een Algemene maatregel van Bestuur (AMvB Bijlage 1-soorten). 

Voor het aantasten van verblijfplaatsen van deze soorten is in veel gevallen een 

ontheffing nodig. Bevoegd gezag zal voor een aanvraag voor deze soorten een 

uitgebreide toets uitvoeren. Hierin wordt naast de gunstige staat van instandhouding ook 
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getoetst of er geen redelijke alternatieven  zijn en of er sprake is van een in de wet 

genoemd belang.  

 

Vogels nemen in de Flora- en faunawet een bijzondere positie in. De nesten van alle inheemse 

soorten zijn tijdens het broedseizoen beschermd door de Flora- en faunawet. Voor het verstoren van 

broedende vogels geldt een uitgebreide toets, vergelijkbaar met tabel 3-soorten. Daarnaast zijn 

voortplantings- en vaste rust- of verblijfsplaatsen van een aantal vogelsoorten jaarrond beschermd 

(mits niet definitief verlaten). Het betreft nesten van boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele 

kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, sperwer, steenuil, 

wespendief en zwarte wouw. 

 

Het bevoegd gezag voor deze wet berust nog bij de staatssecretaris van Economische Zaken, die dit 

laat uitvoeren door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Voor een nadere toelichting 

op de Flora- en faunawet wordt verwezen naar de geraadpleegde websites. 

 

De resultaten van het verkennend onderzoek naar soorten van de Flora- en faunawet worden 

beschreven in hoofdstuk  5 van dit rapport. 

 

3.2 NATUURBESCHERMINGSWET 

Sinds 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet 1998 van kracht. Hiermee is gebiedsbescherming 

van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. De 

beschermde gebieden uit de beide richtlijnen worden aangeduid als Natura 2000 gebieden. 

 

In het ontwerp-aanwijzingsbesluit van het Natura 2000-gebied zijn zowel de te beschermen waarden 

van het Vogelrichtlijn- als het Habitatrichtlijngebied opgenomen. In bijlage 2 zijn deze kwalificerende 

habitattypen en soorten van opgenomen als zogenaamde instandhoudingsdoelen. Elk gebied is 

specifiek voor een of meer van deze instandhoudingsdoelen aangewezen. Met deze nationale 

deelverplichtingen wordt bijgedragen aan de Europese verplichting die beoogt het goede 

voortbestaan van deze natuurwaarden zeker te stellen.   

 

Ook in de Natuurbeschermingswet is een algemene zorgplicht opgenomen. Deze houdt in dat 

iedereen verplicht is schade aan de waarden van Natura 2000 gebieden te voorkomen. Dat betekent 

dat mogelijke schade actief voorkomen, beperkt of verzacht moet worden. Voor onvermijdelijke 

schade is men vervolgens verplicht een vergunning aan te vragen. Door middel van een toetsing aan 

de Natuurbeschermingswet 1998 kan worden bepaald of schade kan optreden bij het uitvoeren van 

de voorgenomen plannen. Een plan waarbij schade niet vermeden kan worden door middel van 

mitigatie (verandering, verzachting), kan dan alleen doorgang vinden wanneer er geen alternatief 

voor bestaat, het plan een dwingende reden van groot openbaar belang dient en de schade aan 

instandhoudingsdoelen volledig wordt gecompenseerd. 

 

De effecten op de beschermde waarden kunnen zowel direct als indirect (externe werking) zijn. 

“Extern” betekent zowel dat instandhoudingsdoelen beschermd moeten zijn tegen invloed van 

buiten het gebied als dat soorten die een levensfunctie buiten het gebied hebben, daar ook volledige 

bescherming genieten. 
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Bij het bepalen of de ontwikkeling negatieve gevolgen kan hebben, moet ook rekening gehouden 

worden met de overige ontwikkelingen in de omgeving van het beschermde gebied. Door een 

combinatie (cumulatie) van activiteiten kunnen namelijk ook negatieve effecten optreden. Hierbij 

wordt als richtlijn gehanteerd dat alleen plannen en projecten, waarover een definitief besluit is 

genomen, bij deze beoordeling worden betrokken. 

 

De colleges van gedeputeerde staten zijn per provincie het bevoegd gezag voor alle gebieden die in 

of voor het grootste deel in hun provincie liggen. Voor de Natura 2000-gebieden in de Noordzee en 

enkele specifieke gebieden is de minister van het betreffende departement verantwoordelijk. 

 

3.3 NATUURNETWERK NEDERLAND 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is sinds de Rijksnatuurvisie 2014het Nederlands netwerk van 

bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. In de wet heet dit de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS). Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en met het omringende 

agrarisch gebied.  

Ook wordt bestaande natuur met nieuwe, nog te ontwikkelen natuurgebieden verbonden, door 

middel van ecologische verbindingszones of robuuste verbindingen. Kenmerk is dat ze breed genoeg 

moeten zijn zodat dieren makkelijk van het ene naar het andere gebied kunnen gaan. 

 

Binnen het Natuurnetwerk Nederland liggen alle Natura 2000-gebieden, bestaande natuurgebieden 

(waaronder alle nationale parken), gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd, 

landbouwgebieden waarop agrarisch natuurbeheer wordt uitgevoerd, verschillende grote wateren, 

meren, de kustzone van de Noordzee en de Waddenzee.  

 

De beschermde waarden van het Natuurnetwerk Nederland zijn breder dan die van het Natura 2000 

gebied. Het gaat bijvoorbeeld om de ‘wezenlijke waarden’ van het gebied, maar hebben het rijk en 

de provincies de ‘Spelregels EHS’ ontwikkeld die per provincie in de Omgevingsverordening zijn 

verwerkt. Voor toetsing aan deze regelgeving geldt geen vastomlijnd stappenplan zoals voor de 

toetsing aan de Natuurbeschermingswet. In het kader van de Natuurbeschermingswet worden de 

effecten op de meest kwetsbare waarden van het NNN getoetst. Een vergunning voor een activiteit 

die ruimtebeslag of schade veroorzaakt kan ook hierbij alleen worden verleend als er sprake is van 

een dringende reden van openbaar belang en schade aan natuurwaarden volledig wordt 

gecompenseerd of dat het NNN kan worden herbegrensd of er per saldo beter van wordt. Het NNN 

wordt daarom in beginsel planologisch beschermd. 

 

Sinds het Natuurpact  zijn de provincies verantwoordelijk voor het Natuurnetwerk Nederland. 

Wanneer het NNN effecten ondervindt door een project, moet in overleg worden getreden met de 

betreffende provincie.  
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4 METHODE 
 

4.1 LITERATUURSTUDIE 

Voorafgaand aan het veldbezoek is gestart met een bureaustudie naar het voorkomen van flora en 

fauna ter plaatse van het onderzoeksterrein. Deze bureaustudie heeft bestaan uit het opvragen van 

gegevens van Quickscanhulp.nl. Hierin is een overzicht gegeven van de in de omgeving aanwezige 

soorten van tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. Deze staan weergegeven in onderstaande tabel 

(4-1). Het plangebied is in dit geval iets ruimer ingetekend om een volledig beeld te krijgen van de 

soorten in de omgeving. De volledige lijst, met soorten op een grotere afstand dan 1 kilometer van 

het plangebied, is weergegeven in bijlage 2.  

 

Tabel 4-1. Beschermde soorten binnen een kilometer van het onderzoeksgebied (Bron: Quickscanhulp.nl) 

Soort Soortgroep Bescherming Afstand 

Grote keverorchis Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Rietorchis Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Tongvaren Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Kleine modderkruiper Vissen tabel II 0 - 1 km 

Steenmarter Zoogdieren tabel II 0 - 1 km 

rouwmantel Insecten - Dagvlinders tabel III 0 - 1 km 

Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen tabel III 0 - 1 km 

Noordse winterjuffer Insecten - Libellen tabel III 0 - 1 km 

Boomvalk Vogels tabel III 0 - 1 km 

Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km 

Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km 

Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km 

Havik Vogels tabel III 0 - 1 km 

Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km 

Kerkuil Vogels tabel III 0 - 1 km 

Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 km 

Slechtvalk Vogels tabel III 0 - 1 km 

Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km 

Wespendief Vogels tabel III 0 - 1 km 

Boommarter Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Gewone/Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Laatvlieger Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Meervleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Rosse vleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Watervleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 
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Verder is gebruik gemaakt van bestaande literatuur (verspreidingsatlassen e.d.). Er zijn geen 

gegevens aangekocht van bijvoorbeeld PGO’s (Particuliere Gegevensbeherende Organisaties). In 

bijlage 2 is een overzicht gegeven van de geraadpleegde bronnen. 

 

4.2 VELDBEZOEK 

De uitvoering van het veldbezoek heeft plaatsgevonden op 22 juli 2015. Dit heeft overdag 

plaatsgevonden. Tijdens de inventarisatie waren de weersomstandigheden als volgt:  

21˚C / 2 Bft / half bewolkt / droog. 

 

Het bezoek is gericht om te beoordelen of de onderzoekslocatie geschikte biotopen bevat voor 

beschermde dier- en plantensoorten. Hiervoor zijn de onderzoekslocatie en de nabije omgeving 

onderzocht op potentiële leef- en groeiplaatsen van beschermde dier- en plantensoorten. 
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5 RESULTATEN 
Onderstaand worden de resultaten van zowel het literatuuronderzoek als het veldbezoek 

weergegeven. 

5.1 VAATPLANTEN 

5.1.1 Resultaten literatuuronderzoek 

In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn de volgende streng beschermde plantensoorten 
bekend: gele keverorchis, rietorchis  en tongvaren. 
 

5.1.2 Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 

Het plangebied bestaat uit een strak, kort gemaaid grasveld. Tussen het gras staan algemene soorten 
als kleine klaver, witte klaver en kruipende boterbloem. Er staat een grote ratelpopulier in het 
grasveld en er zijn twee rijen van vijf jonge kersen bomen aangeplant.  
 
Aan de westzijde grenst het grasveld aan een klein perceel bos. Langs de bosrand staan loofbomen 
en –struiken waaronder vlier, hazelaar, Spaanse aak en linde. In de kruidlaag staat veel braam en 
robertskruid.  
 

Er worden gezien de voedselrijke omstandigheden en het beheer (frequent maaien) geen 
beschermde soorten of soorten van de Rode lijst verwacht.  Om deze redenen worden de soorten die 
uit het bureauonderzoek naar voren kwamen ook niet verwacht.  
 

5.2 VOGELS 

5.2.1 Resultaten literatuuronderzoek 

In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn de volgende broedvogels bekend: boomvalk, buizerd, 
gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, ooievaar, slechtvalk, sperwer en 
wespendief.  

 

5.2.2 Resultaten veldbezoek en effecten beoordeling 

In het plangebied is slechts weinig broedgelegenheid aanwezig. De bomen in de twee bomenrijen 

zijn nog relatief klein en bieden weinig beschutting. Tevens is het grasveld van beperkte grootte dat 

nesten van weidevogels niet worden verwacht op het onderzoeksterrein. In de directe omgeving is 

een groot areaal aan geschikt biotoop voor deze soorten aanwezig. In de ratelpopulier is wel 

broedgelegenheid. Bij het veldbezoek zijn hierin geen nesten of restanten hiervan gezien.  

 

De soorten die uit het literatuuronderzoek naar voren kwamen zijn niet binnen het plangebied 

aangetroffen en worden hier ook niet verwacht. In het bosperceeltje aan de westrand kunnen nesten 

van roofvogels als buizerd en havik niet worden uitgesloten. In de bosrand direct grenzen aan het 

plangebied zijn echter geen nesten van roofvogels aangetroffen.   

 

De bomen en struiken in de bosrand, worden mogelijk wel gebruikt als nestlocatie door algemenere 

vogelsoorten, zoals merel, fitis of koolmees. De nesten van deze soorten zijn niet jaarrond 

beschermd. Echter alle vogelnesten zijn in het broedseizoen beschermd. Wanneer bomen of struiken 

gesnoeid of  verwijderd worden ten behoeve van het project kan een overtreding van de Flora- en 

faunawet worden voorkomen de werkzaamheden buiten het broedseizoen te starten. Als de 
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werkzaamheden voor het broedseizoen gestart worden en continu worden uitgevoerd kan wel in het 

broedseizoen worden doorgewerkt.  Voor het broedseizoen wordt geen standaard periode 

gehanteerd, van belang is of er een broedgeval aanwezig is. Globaal loopt het broedseizoen van 

vogels van 1 maart tot 1 september. Dit is afhankelijk van de soort en van de klimatologische 

omstandigheden. 

 

5.3 GRONDGEBONDEN ZOOGDIEREN 

5.3.1 Resultaten literatuuronderzoek 

In de omgeving van het onderzoeksterrein is steenmarter (tabel 2) en boommarter (tabel 3) bekend.  

 

5.3.2 Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 

Tijdens het veldbezoek zijn geen sporen aangetroffen van grondgebonden zoogdieren ter plaatse van 

het onderzoeksterrein. Hierbij wordt overigens opgemerkt dat sporen van kleine zoogdieren in 

vegetatie lastig zichtbaar zijn. Gelet op het habitattype zou het onderzoeksterrein  en directe 

omgeving, onderdeel kunnen uitmaken van het leefgebied van algemene zoogdieren zoals bosmuis 

en mol.  

 

De bovengenoemde en verwachte diersoorten zijn aangemerkt als tabel-1 soort waarvoor in het 

kader van bestendig beheer, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een 

vrijstelling geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Flora- en faunawet geen ontheffing 

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast worden 

populaties van bovengenoemde soorten niet in gevaar gebracht. Het zal voornamelijk gaan om 

verstoring van individuen.  

 

Uit het literatuuronderzoek bleek dat steenmarter en boommarter zijn waargenomen binnen een 

straal van een kilometer rond de onderzoekslocatie. De onderzoekslocatie bestaat uit een grasveld. 

Er is geen bebouwing aanwezig waarin steenmarter een verblijfplaats kan hebben. Mogelijk 

foerageert steenmarter langs de bosrand aan de westzijde. Deze blijft echter in tact, er is hooguit 

sprake van (tijdelijke) verstoring als gevolg van de bouwwerkzaamheden. Er is voldoende alternatief 

foerageergebied in de directe omgeving, waardoor een overtreding ten aanzien van steenmarter niet 

wordt verwacht. 

 

Boommarter is een typische bosbewoner en is waarschijnlijk waargenomen in het Voorsterbos. 

Binnen de onderzoekslocatie is geen geschikt leefgebied voor deze soort aanwezig en het bosperceel 

aan de westzijde lijkt niet geschikt vanwege de geringe oppervlakte en geïsoleerd ligging 

(boommarter moet twee wegen, waaronder de N352 oversteken om tussen het Voorsterbos en het 

stukje bos bij het plangebied te migreren). 

  

Wij merken op dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat nadelige 

gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht geldt voor 

alle planten en dieren, beschermd of niet. 
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5.4 VLEERMUIZEN 

5.4.1 Resultaten literatuuronderzoek 

In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn de volgende vleermuizen bekend: gewone 

dwergvleermuis, gewone grootoorvleermuis, laatvlieger, meervleermuis, rosse vleermuis, ruige 

dwergvleermuis en watervleermuis.  

 

5.4.2 Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 

Er zijn binnen de onderzoekslocatie geen gebouwen aanwezig waardoor verblijfplaatsen van gebouw 

bewonende soorten als gewone dwergvleermuis, laatvlieger en meervleermuis kunnen worden 

uitgesloten.  

 

Er is één grotere boom aanwezig binnen het plangebied. Hierin zijn geen holtes of gaten ontdekt die 

geschikt leken voor vleermuizen. Bovendien ligt deze boom geïsoleerd, zonder duidelijk een 

vliegroute, waardoor bewoning door vleermuizen minder waarschijnlijk is.  Er zijn beter geschikte 

alternatieven in de bosranden in de buurt.  

 

De bomen in de bosrand direct aan de westzijde van het plangebied hebben een te kleine 

stamdiameter om geschikte kraam- of winterverblijfplaatsen te bevatten. Een zomerverblijfplaats 

van bijvoorbeeld rosse vleermuis of ruige dwergvleermuis achter een stuk loszittend schorst of in een 

scheur kan niet geheel worden uitgesloten. Ook is deze rand geschikt om langs te foerageren of te 

gebruiken als vliegroute.  De bomen worden echter niet gekapt. Wanneer gezorgd wordt dat de 

bomen tijdens en na de werkzaamheden niet extra verlicht worden zal er geen verstoring van 

verblijfplaatsen optreden. 

 

Er zijn in de directe omgeving voldoende alternatieve foerageergebieden of vliegroutes aanwezig, 

onder andere aan de overzijde van de Walstraat. 

 

5.5 AMFIBIEËN EN REPTIELEN 

5.5.1 Resultaten literatuuronderzoek 

In de directe omgeving van het onderzoeksterrein geen middel zwaar of zwaar beschermde  

amfibieën en reptielen bekend. 

 

5.5.2 Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 

Tijdens het veldbezoek zijn geen amfibieën waargenomen ter plaatse van het onderzoeksterrein. Er 

is binnen het onderzoeksgebied geen water aanwezig, waardoor de aanwezigheid van 

voortplantingshabitat van amfibieën kan worden uitgesloten. Wel zou de bosrand, netten westen 

van het onderzoeksterrein, deel kunnen uitmaken van het landhabitat van de bruine kikker, gewone 

pad of kleine watersalamander.   

 

De bovengenoemde en verwachte amfibieën zijn aangemerkt als tabel-1 soort waarvoor in het kader 

van bestendig beheer, onderhoud aan infrastructuur of ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling 

geldt. Dit houdt in dat in het kader van de Flora- en faunawet geen ontheffing noodzakelijk is voor 

het uitvoeren van de voorgenomen werkzaamheden. 
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Het grasveld en de bosrand vormen geen geschikt leefgebied voor reptielen. Reptielen worden dan 

ook niet in of rond het te slopen gebouw verwacht. 

 

5.6 VISSEN 

5.6.1 Resultaten literatuuronderzoek 

In de omgeving van het onderzoeksterrein is kleine modderkruiper (tabel 2)  bekend.  

 

5.6.2 Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 

Omdat er op het onderzoeksterrein geen permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, kan 

de aanwezigheid van vissen worden uitgesloten.  

 

5.7 OVERIGE SOORTEN 

5.7.1 Resultaten literatuuronderzoek 

In de omgeving van het onderzoeksterrein zijn rouwmantel, gevlekte witsnuitlibel en noordse 

winterjuffer (allen tabel 3) bekend.  

 

5.7.2 Resultaten veldbezoek en effectenbeoordeling 

Door het ontbreken van sleutelfactoren zoals waardplanten speelt onderhavig onderzoeksterrein 

geen cruciale rol voor plaatselijke vlinderpopulaties.  

 

De rouwmantel is sinds 1964 verdwenen als standvlinder. Wel worden jaarlijks enkele zwervende 

exemplaren waargenomen. De soort komt voor in open bossen met wilgen. Geschikt habitat voor de 

rouwmantel ontbreekt in het onderzoeksterrein. 

 

Omdat er op het onderzoeksterrein geen permanent watervoerende elementen aanwezig zijn, kan 

de aanwezigheid van libellen worden uitgesloten.   

 

Tijdens het veldbezoek zijn algemene diersoorten uit de overige soortgroepen aangetroffen. Er 

vlogen langs de bosrand  algemenere vlindersoorten als groot koolwitje en atalanta. Zeldzame, 

beschermde of Rode Lijstsoorten zijn niet aangetroffen tijdens het veldbezoek. Belangrijke reden 

hiervoor is dat ter plaatse geen geschikt habitat (meer) aanwezig is voor deze soorten.  
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6 CONCLUSIE 

6.1 CONCLUSIE FLORA- EN FAUNAWET 

Naar aanleiding van het verkennend onderzoek Flora- en faunawet concluderen wij dat er ter plaatse 

van de onderzoekslocatie geen sprake is van het voorkomen van een strikt beschermde soort (tabel 2 

of 3-soort van de Flora- en faunawet) , anders dan tabel 1-soorten waarvoor in onderhavig geval een 

vrijstelling geldt.   

 

Opgemerkt dient te worden dat het onderzoeksterrein geen deel uitmaakt van het permanente 

leefgebied van strikt beschermde soorten. Wel kunnen deze beschermde soorten periodiek 

voorkomen (foeragerend of tijdens hun migratie). De bosrand langs de westzijde kan deel uitmaken 

van foerageergebied of een migratieroute van vleermuizen of van steenmarter. Ook worden 

verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen in deze rand niet geheel uitgesloten.  

In de bomen en struiken in de bosrand direct naast de onderzoekslocatie, kunnen algemene 

vogelsoorten tot broeden komen. Alle vogelnesten zijn in het broedseizoen beschermd. Voor het 

broedseizoen wordt geen standaard periode gehanteerd, van belang is of er een broedgeval 

aanwezig is. Globaal loopt het broedseizoen van vogels van 1 maart tot 1 september. Dit is 

afhankelijk van de soort en van de klimatologische omstandigheden. 

 

6.2 AANBEVELINGEN EN ADVIES 

De rand van het bosperceeltje aan de westzijde van het onderzoeksgebied wordt mogelijk gebruikt 

als foerageergebied of migratieroute van vleermuizen of van steenmarter. Ook zijn verblijfplaatsen 

van een of enkele individuen van boom bewonende vleermuissoorten niet uit te sluiten. Het is 

daarom van belang om deze bomen tijdens en na de werkzaamheden niet extra te verlichten. 

 

Mogelijk broeden vogels in de bomen en struiken aan de bosrand aan de westzijde van het 

plangebied. Alle broedgevallen zijn beschermd in de Flora- en faunawet. Als bomen of struiken 

gesnoeid of verwijderd moeten worden bij de werkzaamheden wordt geadviseerd om buiten het 

broedseizoen te starten met de werkzaamheden. Als buiten het broedseizoen gestart wordt en 

continu wordt doorgewerkt kunnen de werkzaamheden ook doorlopen tot in het broedseizoen. 

Wanneer in het broedseizoen wordt gestart met de werkzaamheden wordt geadviseerd vooraf een 

check op broedvogels te laten uitvoeren. Het broedseizoen loopt globaal van 1 maart tot 1 

september.  

 

Opgemerkt dient te worden dat te allen tijde de zorgplicht blijft gelden. Deze zorgplicht houdt in dat 

nadelige gevolgen voor flora en fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. De zorgplicht 

geldt voor alle planten en dieren, beschermd of niet. 

 

6.3 VERANTWOORDING 

De initiatiefnemer of opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik van de rapportage. Eco 

Reest aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud, interpretaties of conclusies indien 

gebruik wordt gemaakt van deelaspecten van deze rapportage, zonder verwijzing naar de volledige 
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rapportage. Bovendien aanvaardt Eco Reest geen aansprakelijkheid voor kosten en vertraging die 

optreden als gevolg van het voorkomen van beschermde flora en fauna. 

 

 

 

Eco Reest 

Ing. J. Kamps MSc.  
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Verspreiding beschermde soorten 

Bekende verspreiding van soorten ten opzichte van het plangebied – levering uit de NDFF. 

 

De Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) is de meest omvangrijke 

landelijke informatiebron van verspreidingsgegevens en bevat betrouwbare 

waarnemingen van planten en dieren in een bepaald gebied. Het systeem is in 

opbouw, nieuwe gegevens worden met regelmaat toegevoegd. Alle gegevens in de 

NDFF zijn door de Gegevensautoriteit Natuur gevalideerd. Nader (veld-)onderzoek 

kan noodzakelijk zijn om aanwezigheid van een soort te bevestigen of uit te sluiten. 

Copyright vermelden bij verwijzen of citeren naar deze levering: '© NDFF - quickscanhulp.nl 

22-07-2015 11:14:17' 

 

 

Op de volgende pagina‘s vindt u de lijst met soorten en afstanden ten opzichte van het 

plangebied dat deze soorten zijn waargenomen. Een toelichting op deze lijst is te vinden op: 

www.quickscanhulp.nl. 
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Soort Soortgroep Bescherming Afstand 

Grote keverorchis Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Rietorchis Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Tongvaren Vaatplanten tabel II 0 - 1 km 

Kleine modderkruiper Vissen tabel II 0 - 1 km 

Steenmarter Zoogdieren tabel II 0 - 1 km 

rouwmantel Insecten - Dagvlinders tabel III 0 - 1 km 

Gevlekte witsnuitlibel Insecten - Libellen tabel III 0 - 1 km 

Noordse winterjuffer Insecten - Libellen tabel III 0 - 1 km 

Boomvalk Vogels tabel III 0 - 1 km 

Buizerd Vogels tabel III 0 - 1 km 

Gierzwaluw Vogels tabel III 0 - 1 km 

Grote Gele Kwikstaart Vogels tabel III 0 - 1 km 

Havik Vogels tabel III 0 - 1 km 

Huismus Vogels tabel III 0 - 1 km 

Kerkuil Vogels tabel III 0 - 1 km 

Ooievaar Vogels tabel III 0 - 1 km 

Slechtvalk Vogels tabel III 0 - 1 km 

Sperwer Vogels tabel III 0 - 1 km 

Wespendief Vogels tabel III 0 - 1 km 

Boommarter Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Gewone dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Gewone/Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Gewone grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Laatvlieger Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Meervleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Rosse vleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Ruige dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Watervleermuis Zoogdieren tabel III 0 - 1 km 

Cottus gobio Vissen tabel II 1 - 5 km 

Eekhoorn Zoogdieren tabel II 1 - 5 km 

Rugstreeppad Amfibieën tabel III 1 - 5 km 

grote vuurvlinder Insecten - Dagvlinders tabel III 1 - 5 km 

Groene glazenmaker Insecten - Libellen tabel III 1 - 5 km 

Ringslang Reptielen tabel III 1 - 5 km 

Bittervoorn Vissen tabel III 1 - 5 km 

Ransuil Vogels tabel III 1 - 5 km 

Roek Vogels tabel III 1 - 5 km 

Steenuil Vogels tabel III 1 - 5 km 

Zwarte Wouw Vogels tabel III 1 - 5 km 

Franjestaart Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

Otter Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

Waterspitsmuis Zoogdieren tabel III 1 - 5 km 

Daslook Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Gulden sleutelbloem Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 



 

 

Kleine zonnedauw Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Parnassia Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Rapunzelklokje Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Ronde zonnedauw Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Steenbreekvaren Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Waterdrieblad Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Welriekende nachtorchis Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Wilde gagel Vaatplanten tabel II 5 - 10 km 

Heikikker Amfibieën tabel III 5 - 10 km 

Knoflookpad Amfibieën tabel III 5 - 10 km 

Gestreepte waterroofkever Insecten - Kevers tabel III 5 - 10 km 

Rivierrombout Insecten - Libellen tabel III 5 - 10 km 

Groenknolorchis Vaatplanten tabel III 5 - 10 km 

Grote modderkruiper Vissen tabel III 5 - 10 km 

Das Zoogdieren tabel III 5 - 10 km 

Tweekleurige vleermuis Zoogdieren tabel III 5 - 10 km 

Levendbarende hagedis Reptielen tabel II 10 - 25 km 

Blaasvaren Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Brede orchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Gele helmbloem Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Gevlekte orchis Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Jeneverbes Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Klein glaskruid Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Klokjesgentiaan Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Lange ereprijs Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Muurbloem Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Prachtklokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Rechte driehoeksvaren Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Ruig klokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Spaanse ruiter Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Spindotterbloem Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Steenanjer Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Veldsalie Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Wilde kievitsbloem Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Wilde marjolein Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Zomerklokje Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Zwartsteel Vaatplanten tabel II 10 - 25 km 

Europese meerval Vissen tabel II 10 - 25 km 

Damhert Zoogdieren tabel II 10 - 25 km 

Edelhert Zoogdieren tabel II 10 - 25 km 

Wild zwijn Zoogdieren tabel II 10 - 25 km 

Boomkikker Amfibieën tabel III 10 - 25 km 

Kamsalamander Amfibieën tabel III 10 - 25 km 

Poelkikker Amfibieën tabel III 10 - 25 km 

Vroedmeesterpad Amfibieën tabel III 10 - 25 km 

heideblauwtje Insecten - Dagvlinders tabel III 10 - 25 km 



 

 

keizersmantel Insecten - Dagvlinders tabel III 10 - 25 km 

Sierlijke witsnuitlibel Insecten - Libellen tabel III 10 - 25 km 

Adder Reptielen tabel III 10 - 25 km 

Hazelworm Reptielen tabel III 10 - 25 km 

Zandhagedis Reptielen tabel III 10 - 25 km 

Drijvende waterweegbree Vaatplanten tabel III 10 - 25 km 

Rivierprik Vissen tabel III 10 - 25 km 

Baardvleermuis Zoogdieren tabel III 10 - 25 km 

Bever Zoogdieren tabel III 10 - 25 km 

Alpenwatersalamander Amfibieën tabel II 25 - 50 km 

Vliegend hert Insecten - Kevers tabel II 25 - 50 km 

Beenbreek Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Bergnachtorchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Dennenorchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Harlekijn Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Herfsttijloos Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Kluwenklokje Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Maretak Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Moeraswespenorchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Valkruid Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Vleeskleurige orchis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Weideklokje Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Zomeradonis Vaatplanten tabel II 25 - 50 km 

Brakwatergrondel Vissen tabel II 25 - 50 km 

Zwarte grondel Vissen tabel II 25 - 50 km 

Geelbuikvuurpad Amfibieën tabel III 25 - 50 km 

Vinpootsalamander Amfibieën tabel III 25 - 50 km 

veenbesparelmoervlinder Insecten - Dagvlinders tabel III 25 - 50 km 

veenhooibeestje Insecten - Dagvlinders tabel III 25 - 50 km 

Brede geelgerande waterroofkever Insecten - Kevers tabel III 25 - 50 km 

Oostelijke witsnuitlibel Insecten - Libellen tabel III 25 - 50 km 

Gladde slang Reptielen tabel III 25 - 50 km 

Muurhagedis Reptielen tabel III 25 - 50 km 

Kruipend moerasscherm Vaatplanten tabel III 25 - 50 km 

Atlantische steur Vissen tabel III 25 - 50 km 

Beekprik Vissen tabel III 25 - 50 km 

Elrits Vissen tabel III 25 - 50 km 

Oehoe Vogels tabel III 25 - 50 km 

Baardvleermuis / Brandts vleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km 

Bechsteins vleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km 

Bosvleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km 

Brandts vleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km 

Gewone zeehond Zoogdieren tabel III 25 - 50 km 

Kleine dwergvleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km 

Noordse woelmuis (arenicola) Zoogdieren tabel III 25 - 50 km 

Vale vleermuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km 



 

 

Veldspitsmuis Zoogdieren tabel III 25 - 50 km 

Europese rivierkreeft Geleedpotigen - 

Insecten 

tabel II 50 - 100 km 

Bijenorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Blauwe zeedistel Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Bokkenorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Bosorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Franjegentiaan Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Groensteel Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Grote muggenorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Hondskruid Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Honingorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Kleine keverorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Lange zonnedauw Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Poppenorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Schubvaren Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Slanke gentiaan Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Soldaatje Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Stengelloze sleutelbloem Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Stengelomvattend havikskruid Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Stijf hardgras Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Veenmosorchis Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Vogelnestje Vaatplanten tabel II 50 - 100 km 

Blonde rog Vissen tabel II 50 - 100 km 

Botervis Vissen tabel II 50 - 100 km 

Dikkopje Vissen tabel II 50 - 100 km 

Dwergbolk Vissen tabel II 50 - 100 km 

Goudharder Vissen tabel II 50 - 100 km 

Groene zeedonderpad Vissen tabel II 50 - 100 km 

Grote zeenaald Vissen tabel II 50 - 100 km 

Hondshaai Vissen tabel II 50 - 100 km 

Kleine pieterman Vissen tabel II 50 - 100 km 

Kleine zeenaald Vissen tabel II 50 - 100 km 

Slakdolf Vissen tabel II 50 - 100 km 

Grijze zeehond Zoogdieren tabel II 50 - 100 km 

Grote bosmuis Zoogdieren tabel II 50 - 100 km 

Klapmuts Zoogdieren tabel II 50 - 100 km 

Ringelrob Zoogdieren tabel II 50 - 100 km 

bruin dikkopje Insecten - Dagvlinders tabel III 50 - 100 km 

grote ijsvogelvlinder Insecten - Dagvlinders tabel III 50 - 100 km 

Heldenbok Insecten - Kevers tabel III 50 - 100 km 

Dikkopschildpad Reptielen tabel III 50 - 100 km 

Kemps zeeschildpad Reptielen tabel III 50 - 100 km 

Lederschildpad Reptielen tabel III 50 - 100 km 

Zomerschroeforchis Vaatplanten tabel III 50 - 100 km 

Groot zeegras Zeeorganismen tabel III 50 - 100 km 



 

 

Bruinvis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Dwergvinvis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Eikelmuis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Gestreepte dolfijn Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Gewone dolfijn Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Gewone spitssnuitdolfijn Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Griend Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Noordse vinvis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Orka Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Potvis Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Tuimelaar Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Witflankdolfijn Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Witsnuitdolfijn Zoogdieren tabel III 50 - 100 km 

Aapjesorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Bleek bosvogeltje Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Duitse gentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Geelgroene wespenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Groene nachtorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Herfstschroeforchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Kruisbladgentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Mannetjesorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Pijlscheefkelk Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Purperorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Steenbreekvaren subsp. 

trichomanes 

Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Steenrode orchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Veldgentiaan Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Vliegenorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Welriekende/Bergnachtorchis Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Zinkviooltje Vaatplanten tabel II 100 - 250 km 

Adderzeenaald Vissen tabel II 100 - 250 km 

Gehoornde slijmvis Vissen tabel II 100 - 250 km 

Glasgrondel Vissen tabel II 100 - 250 km 

Grote koornaarvis Vissen tabel II 100 - 250 km 

Harnasmannetje Vissen tabel II 100 - 250 km 

Lozano's grondel Vissen tabel II 100 - 250 km 

Pitvis Vissen tabel II 100 - 250 km 

Symphodus melops Vissen tabel II 100 - 250 km 

Vorskwab Vissen tabel II 100 - 250 km 

Vuursalamander Amfibieën tabel III 100 - 250 km 

donker pimpernelblauwtje Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

dwergblauwtje Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

groot geaderd witje Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

iepenpage Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

klaverblauwtje Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

pimpernelblauwtje Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 



 

 

purperstreepparelmoervlinder Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

tweekleurig hooibeestje Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

veldparelmoervlinder Insecten - Dagvlinders tabel III 100 - 250 km 

Gaffellibel Insecten - Libellen tabel III 100 - 250 km 

Gestippelde alver Vissen tabel III 100 - 250 km 

Bataafse stroommossel Weekdieren tabel III 100 - 250 km 

Gewone vinvis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Grijze grootoorvleermuis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Hamster Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Hazelmuis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Ingekorven vleermuis Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Lynx Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 

Wilde kat Zoogdieren tabel III 100 - 250 km 
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Bijlage 6  Quick scan Flora en fauna dorpshuis 
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Aanleiding en doelstelling 

In opdracht van dhr. Sybrand Oud, bestuurslid van Dorpshuis ‘Het Klokkuis’ in Kraggenburg, heeft 

Ecogroen een QuickScan uitgevoerd ten behoeve van de voorgenomen plaatsing van een garage tegen 

de westgevel van het dorpshuis aan de Noordermeend 4. 

 

De Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en het EHS-beleid verplichten vooraf te toetsen 

of ruimtelijke ingrepen of activiteiten niet conflicteren met aanwezige beschermde plant- en 

diersoorten en habitats. In het voorliggende onderzoek vindt, ten behoeve van de onderbouwing van 

de ruimtelijke planvorming, een toetsing plaats aan de Flora- en faunawet en gebiedsgerichte 

natuurbescherming.  

Huidige situatie en voorgenomen ontwikkelingen 

Het plangebied bestaat uit een dorpshuis met aan de achterzijde een singel met sierplantsoen en 

opgaande Eiken. De plannen bestaan uit het plaatsen van een garage van 6 meter lang, 3 meter breed 

en 2,60 meter hoog. Om de garage te kunnen plaatsen dienen er zo’n tien sierstruikjes te worden 

verplant en enkele takken te worden afgezaagd van een Vlierstruik. Voor de locatie zie figuur 1 en 2. 

Effectbeoordeling beschermde gebieden 

De plannen hebben geen schade aan Natura 2000- en NNN-gebieden (voormalig EHS) tot gevolg 

gezien de afstand ten opzichte van deze gebieden en de aard van de werkzaamheden. Ook worden 

geen bijzondere natuurwaarden buiten de NNN aangetast door de plannen. Een vervolgtraject in het 

kader van de Natuurbeschermingswet en NNN-beleid is dan ook niet noodzakelijk. 

Effectbeoordeling beschermde soorten 

• In het plangebied zijn geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig vanwege het ontbreken van 

geschikte bebouwing en het ontbreken van holle bomen of bomen met loshangende schors. Belangrijke 

vliegroutes en foerageergebieden van vleermuizen worden niet verwacht; 

• Vaste verblijfplaatsen van juridisch zwaarder beschermde grondgebonden zoogdieren worden niet verwacht. 

Wel zijn in het plangebied vaste verblijfplaatsen van diverse laag beschermde (Ff-wet tabel 1) grondgebonden 

zoogdiersoorten te verwachten; 

• In het plangebied zijn geen broedvogels met jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Wel zijn enkele 

algemeen voorkomende broedvogels van bebouwing en struweel te verwachten; 

• In het plangebied zijn algemene en laag beschermde amfibieën (Ff-wet tabel 1) zoals Kleine watersalamander, 

Gewone pad en Bruine kikker overwinterend te verwachten; 

• In het plangebied zijn geen reptielen of beschermde flora, vissen, insecten of weekdieren aangetroffen of te 

verwachten. 



Eindconclusies en aanbevelingen 

• Bij de beoogde plannen verdwijnen mogelijk exemplaren en verblijfplaatsen van enkele algemene en laag 

beschermde kleine zoogdieren en amfibieën. Voor deze tabel 1‐soorten geldt in geval van ruimtelijke 

ontwikkelingen automatisch vrijstelling van de ontheffingsplicht; 

• Werkzaamheden die broedbiotopen van alle aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde 

te worden voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in 

elk geval op te starten in de periode voor half maart en na eind juli of het onderzoeksgebied te controleren op 

broedende vogels en nesten binnen de invloedsfeer van de plannen. Voor het broedseizoen wordt geen 

standaardperiode gehanteerd, maar is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum. 
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Samenvatting

Bureau voor Archeologie heeft een bureau- en booronderzoek uitgevoerd voor 
bouwwerkzaamheden aan de Walstraat te Kraggenburg. 

Het onderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de KNA, 
protocollen 4002 en 4003. In het kader van het onderzoek zijn kaarten, 
databases en literatuur geraadpleegd om te komen tot een gespecificeerde 
archeologische verwachting van het gebied.

De beoogde ingreep bestaat uit de bouw van een aantal woonhuizen. 

In de ondergrond van het plangebied bevindt zich pleistoceen dekzand. De top 
van hiervan bevindt zich naar verwachting tussen 200 en 250 cm -mv. In de top 
van deze afzettingen kunnen archeologische resten uit het Laat Paleolithicum tot 
en met het Neolithicum voorkomen. Vanaf het Neolithicum vernatte het gebied. 
Onder invloed van de zeespiegelstijging ontwikkelde zich een veenlaag op de 
zandige ondergrond. Na de vorming van het veen wordt tijdens verschillende 
transgressieperioden zeeklei en -zand afgezet. In boringen nabij het plangebied 
zijn geulafzettingen aangetroffen. Op de plaats van kreken is soms de top van 
het pleistocene zand geërodeerd. In dit geval zijn geen archeologische resten uit 
het Laat Paleolithicum tot en met het Neolithicum meer te verwachten. In het 
veen en de zeeklei en -zand kunnen resten gerelateerd aan scheepvaart en 
visvangst voorkomen.

Uit het booronderzoek blijkt dat de top van het dekzand aanwezig is op ongeveer 
130 cm -mv. De top van het dekzand is geërodeerd door snel stromend water. 
Boven het dekzand ligt een pakket klastisch materiaal dat wordt geïnterpreteerd 
als een Zuiderzeeafzetting.

Aangezien de top van het dekzand is geërodeerd en hierop Zuiderzee 
afzettingen liggen zijn resten van kampementen en nederzettingen waarschijnlijk 
afwezig. Resten gerelateerd aan scheepvaart en visvangst kunnen echter niet 
worden uitgesloten.

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Dit onderzoek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is 
echter nooit uit te sluiten dat toch archeologische resten worden aangetroffen bij 
de graafwerkzaamheden. Eventuele archeologische resten is men verplicht te 
melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met artikel 53 van de 
Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen
met de gemeente Noordoostpolder.

Bureau voor Archeologie Rapport 198 Kraggenburg Walstraat
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1 Inleiding

Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor 
bouwwerkzaamheden aan de Walstraat te Kraggenburg. 

In het gebied geldt een gematigde archeologische verwachting en het valt in 
categorie 3. Dit houdt in dat bij bouwwerkzaamheden groter dan 100 m2 

archeologisch onderzoek verplicht is.1

Het plangebied heeft een oppervlak van ca. 1.060 m², zie fig. 2. De beoogde 
ontwikkeling leidt tot een bodemverstoring tot 80 cm -mv exclusief heipalen. 
Hiermee overschrijdt het plan de vrijstellingscriteria en geldt de verplichting om 
een onderzoek op de locatie uit te voeren.

Het onderzoeksgebied is een zone met straal van circa 500 m daaromheen.

In Nederland wordt voor het vaststellen van de archeologische waarde van een 
plangebied de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA versie 3.3) 
gehanteerd. Gemeenten kunnen hierop aanvullende uitvoeringskaders 
vaststellen. De gemeente Noordoostpolder heeft geen aanvullende 
uitvoeringskaders vastgesteld voor het uitvoeren van archeologisch 
vooronderzoek, noch zijn deze voor dit project afzonderlijk opgesteld. Dit 
onderzoek is gebaseerd op de criteria die in de KNA staan geformuleerd.

1.1 Doelstelling en vraagstelling
Het doel van het bureauonderzoek is het opstellen van een gespecificeerde 
archeologische verwachting. Het doel van het veldonderzoek is het controleren 
en verfijnen van de archeologische verwachting zodat een beslissing genomen 
kan worden over hoe met eventuele archeologische waarden rekening moet 
worden gehouden bij de voorgenomen werkzaamheden.

Het veldonderzoek is uitgevoerd als booronderzoek (IVO – O) had de 
verkennende vorm. Met het verkennende veldonderzoek wordt inzicht verkregen 
in de vormeenheden van het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de 
locatiekeuze in het verleden. Hiermee kunnen kansarme zones worden 

1 (Vestigia 2006)

Bureau voor Archeologie Rapport 198 Kraggenburg Walstraat

Figuur 2: Ontwerptekening van het plangebied. Het plangebied ligt in de blauwe cirkel. Het
bouwblok is met een rode rechthoek aangegeven.
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uitgesloten en kansrijke zones worden geselecteerd.

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?

Bureau voor Archeologie Rapport 198 Kraggenburg Walstraat
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methode
Het bureauonderzoek is uitgevoerd in overeenstemming met de richtlijnen van de
KNA 3.3, protocol 4002.2

In het kader van het onderzoek zijn kaarten, databases en literatuur 
geraadpleegd om tot een gespecificeerde archeologische verwachting van het 
gebied te komen. Eerst wordt het plan- en onderzoeksgebied vastgesteld en het 
onderzoek gemeld bij ARCHIS. Daarna wordt achtereenvolgens de aardkundige, 
archeologische en historische context van het te onderzoeken gebied 
bestudeerd. Deze gegevens leiden tot het opstellen van een gespecificeerde 
verwachting. In de gespecificeerde verwachting worden de mogelijk aanwezige 
archeologische waarden beschreven in termen van onder meer de diepteligging, 
omvang, ouderdom en conservering.

Genoemde stappen leidden tot onderhavig rapport en het openbaar maken van 
de resultaten bij Archis en het e-Depot voor de Nederlandse Archeologie.3 In de 
hierna volgende hoofdstukken worden de belangrijkste onderzoeksgegevens 
gepresenteerd.

2.2 Huidige situatie en beoogde ingreep
Het plangebied ligt in de gemeente Noordoostpolder aan de rand van de 
bebouwde kom van Kraggenburg ten westen van de Walstraat nr. 51. Het 
plangebied is momenteel in gebruik als groenstrook. Het plangebied heeft een 
oppervlakte van ca. 1060 m². Het plangebied wordt begrensd door de bebouwde 
kom van Kraggenburg in het oosten en zuiden en groenstroken aan de overige 
zijden (fig. 1 en 4). De beoogde ingreep bestaat uit de bouw van ca. zes 
woonhuizen. De voorlopige locatie van de woonhuizen is weergegeven in fig. 2. 
Het bouwblok heeft een oppervlak van ca. 260 m². De open ontgraving ten 
behoeve van de fundering zal reiken tot ca. 80 cm -mv. Er komen geen kelders 
en er zal gebruik worden gemaakt van funderingspalen.

2.3 Aardkunde
De aardkundige gegevens staan samengevat in tabel 1. 

Het onderzoeksgebied is onderdeel van een groot dalingsgebied dat deel 
uitmaakt van het Noordzeebekken. Gedurende het Kwartair wordt in het gebied 
een dik pakket sedimenten afgezet. Het Kwartair kenmerkt zich door de grote 
variabiliteit in het klimaat, diverse warme en koude perioden wisselden elkaar af. 
Ten noorden van het plangebied (de Voorst) is in het Saalien onder het landijs 
keileem afgezet. Op de geomorfologische kaart is het keileem als abrasievlakte 
aangegeven (fig. 6).

De laatste koude periode, het Weichselien, kenmerkt zich door de aanwezigheid 
van een zeer open, kaal landschap waar de wind vrij spel heeft. In de 
Noordoostpolder stromen dan vlechtende rivieren (de Vecht). Gedurende de 
koudste fasen van het Weichselien is sprake van permafrost, een permanent 
bevroren ondergrond. Het water vloeit daardoor alleen oppervlakkig weg via een 

2 (SIKB 2010)
3 (Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Data Archiving and Networking Services)
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stelsel van beken, beekjes en lokale rivieren. De afzettingen die daarbij worden 
gevormd, worden aangeduid met het begrip fluvio-periglaciale afzettingen. Dit zijn
gelaagde siltige en fijn- tot grofzandige sedimenten. Ook wordt in deze periode 
op grote schaal dekzand afgezet. Dekzanden zijn door de wind afgezet en 
bestaan uit fijne zanden die goed gesorteerd zijn. De afzetting van dekzand 
resulteert in een golvend landschap met dekzandruggen (die veelal oost-west 
georiënteerd zijn en circa 4 tot 5 m hoog zijn) en dekzandvlaktes en laagtes. Ook 
het hierboven beschreven keileem ten noorden van het plangebied wordt 
afgedekt met dekzand. Op basis van de (grofschalige) kaart van Wiggers ligt de 
top van het pleistocene dekzand in het plangebied tussen ca. -4 en -3 m NAP.4

Rond 10.00 jaar geleden warmt het klimaat op: het begin van het Holoceen. Het 
gebied raakt begroeid en onder invloed van neerslag en vegetatie treed 
bodemvorming op in de bovenkant van de pleistocene afzettingen. Onder invloed
van de zeespiegelstijging door het smelten van de ijskappen ontwikkelt zich een 
veenlaag op de zandige ondergrond, de zogenaamde Basisveen Laag. Door de 
snelle stijging van de zeespiegel schuift de zone van veengroei landinwaarts en 
worden ook de hoger gelegen delen van het vroegere landoppervlak met veen 
bedekt. 

Ten westen van het plangebied neemt de mariene invloed toe en wordt klei 
afgezet wat uiteindelijk resulteert in een getijdenlandschap met kreken, 
oeverwallen en komgebieden.5 Ter plaatse van het plangebied blijft zich veen 
vormen. Vanaf 1900 v. Chr. werd vanuit het zeegat van Bergen een nieuwe 
getijdengeul gevormd waardoor de mariene invloed tot diep in de 
Noordoostpolder doordringt. 

Door continue opslibbing en door een sterke afname van de snelheid van 
zeespiegelstijging sluit het zeegat van Bergen zich rond 1700 v. Chr. Hierdoor 
verdwijnt uiteindelijk het getijdenmilieu. Door de slechte afwatering die ontstaat 
door het sluiten van het zeegat van Bergen, vormt zich vooral op de iets hogere 
delen opnieuw veen. Dit is het Hollandveen (Formatie van Nieuwkoop). De 
afwatering was dermate slecht dat hierdoor uiteindelijk een groot stelsel van 
meren in het veencomplex is ontstaan. Dit merencomplex wordt het Flevomeer 
genoemd. Op basis van een reconstructie van Gotjé is rond 1700 v Chr. ook ten 
zuiden van het plangebied open water aanwezig (fig. 5). 6

Na de Romeinse tijd krijgt het Flevomeer geleidelijk aan via de Waddenzee 
contact met de Noordzee en ontstaat een zoet tot brak watermilieu met beperkte 
getijdenwerking. Er worden lagunaire afzettingen gevormd, vooral bestaande uit 
horizontaal gelaagde klei en zandlaagjes, met plaatselijk detritus (Almere 
Afzettingen). 

Rond 1250 AD neemt de mariene invloed sterk toe door een grotere opening 
naar de Waddenzee. In een getijdelagune (brak tot zout) worden wederom klei 
en plaatselijk fijne zanden afgezet. Sedimentatie van deze Zuiderzeeafzettingen 
ging door tot 1932, als de Zuiderzee door de Afsluitdijk van de Waddenzee wordt 
afgesloten en het IJsselmeer ontstaat.

Het plangebied is niet gekarteerd op de bodemkaart in verband met de ligging 
van het plangebied in de bebouwde kom. Direct ten westen van het plangebied 
zijn kalkrijke poldervaaggronden gekarteerd.7

4 (Wiggers 1955; Gotjé 1993)
5 (Gotjé 1993)
6 (Gotjé 2014)
7 (Alterra Wageningen UR 2012)
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Bron Situatie plangebied, omschrijving

Geologie8 Formatie van Naaldwijk, zeezand en -klei op veen of rivierzand en -klei

Geomorfologie (fig. 6)9 Niet gekarteerd, bebouwde kom, waarschijnlijk vlakte van 
getijdenafzettingen

AHN (fig. 6)10 -2,2 tot en met -2,8 m NAP

Bodemkunde (fig. 5)11 Niet gekarteerd, bebouwde kom, waarschijnlijk kalkrijke 
poldervaaggronden GWT IV; Mn25A-IV

Top Pleistoceen dekzand12 Tussen ca. -3 en -4 m NAP

Tabel 1: Aardkundige waarden.

2.4 Bewoning en historische situatie
In het Laat Paleolithicum tot en met het Neolithicum lag in het plangebied 
dekzand aan het oppervlak. Het dekzandlandschap was bewoond in deze 
periode, met name de dekzandruggen waren aantrekkelijk. Vervolgens heeft zich 
in het plangebied veen gevormd dat minder aantrekkelijk was voor bewoning. 
Kort hierna nam de mariene invloed toe en er ontstond ten westen van het 
plangebied een getijdenlandschap met kreken, oeverwallen en komgebieden. De 
oeverwallen en kreken waren aantrekkelijk voor bewoning vanaf het Neolithicum: 
hierop zijn nederzettingen van de Swifterband cultuur aangetroffen. Vervolgens 
vernatte het gebied (veenvorming, meren en uiteindelijk ontstond de Zuiderzee) 
en heeft er geen bewoning meer plaatsgevonden totdat de Noordoostpolder werd
drooggelegd in 1942. 

Het plangebied bevindt zich aan de rand van het dorpje Kraggenburg en is op 
basis van oud kaartmateriaal nooit bebouwd geweest (fig. 7). Op de 
topografische kaart uit 1995 is de huidige groenstrook binnen het plangebied 
afgebeeld (fig. 8).

2.5 Bekende Waarden
Onderzoeksmeldingen staan weergegeven in fig. 9 en staan toegelicht in tabel 2.

In de omgeving van het plangebied hebben verschillende bureau- en 
booronderzoeken plaatsgevonden. Ongeveer 300 m ten zuidoosten van het 
plangebied heeft een booronderzoek plaatsgevonden (onderzoeksmelding 
4.313). Hierbij is de vaargeul naar de vluchthaven Kraggenburg aangetroffen. 
Aangezien in de top van het dekzand geen aanwijzingen voor archeologische 
resten zijn aangetroffen is het plangebied vrijgegeven voor de voorgenomen 
ontwikkeling.

Bij een ongeveer 200 m ten noordwesten van het plangebied, aan de 
Koelhuislaan, bleek de top van het Pleistoceen niet intact (onderzoeksmelding 
28.774).

In een gebied vanaf ongeveer 90 m ten oosten van het plangebied, aan de 
Hertenweg, heeft een bureau- en een verkennend en karterend booronderzoek 
plaatsgevonden (onderzoeksmeldingen 41.397 en 44.179). Bij het verkennend 

8 (De Mulder 2003)
9 (Alterra Wageningen UR 2007)
10 (Kadaster - PDOK 2014)
11 (Alterra Wageningen UR 2012)
12 (Wiggers 1955)
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booronderzoek bleek met name in het zuidelijk deel van het gebied de top van 
het dekzand intact. In het noordelijk deel hebben geulafzettingen de top van het 
dekzand geërodeerd.

Onderzoeksmelding 56.628, ca. 400 m ten zuidwesten van het plangebied, heeft 
betrekking op een deelgebied binnen grootschalig bureauonderzoek. Aangezien 
het deelgebied niet onderzoeksplichtig bleek is het gebied niet verder 
onderzocht.

Op de beleidskaart van de gemeente Noordoostpolder heeft het plangebied een 
gematigde archeologische verwachting (fig. 10). Deze verwachting hangt 
waarschijnlijk samen met de relatief ondiepe ligging van het pleistocene 
dekzand.13

Bron omschrijving

Archeologische terreinen geen

Waarnemingen geen

Vondstmeldingen geen

Onderzoeksmeldingen 4.313 - Kraggenburg – Jacob Bruintjesstraat – booronderzoek

Toelichting: booronderzoek ter plaatse van voormalige vaargeul naar de 
vluchthaven Kraggenburg. Bodem verstoord tot 70 cm -mv. Mogelijk nog
steentijd resten in pleistoceen zand, hier zijn echter geen aanwijzingen 
voor aangetroffen tijden het booronderzoek. 

Advies: geen verdere aanbevelingen m.b.t. vervolgonderzoek14

28.774 - Kraggenburg – Koelhuislaan - booronderzoek

toelichting: top pleistoceen niet intact

advies: geen vervolgonderzoek

41.397 - Kraggenburg – Hertenweg ong. – bureau- en verkennend 
booronderzoek

toelichting:In het noordelijk deel bestaat de ondergrond bestaat uit 
geulafzettingen, in het zuidelijk deel uit dekzand met in veel gevallen 
een podzolbodem.

advies: vervolgonderzoek op terreindelen met podzolbodem15

44.179 – Kraggenburg - Hertenweg ong -booronderzoek

toelichting: Afgezien van enkele fragmenten houtskool/verbrand hout 
zijn er geen archeologische indicatoren aangetroffen. Er is daarom geen
aanleiding om de aanwezigheid van een archeologische vindplaats in 
het plangebied te vermoeden.

advies: Op grond van het ontbreken van aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van archeologische waarden uit de prehistorie is 
geadviseerd het plangebied vrij te geven voor de voorgenomen 
ontwikkeling.16

56.628 - Kraggenburg - Leemtocht - Leemtocht - bureauonderzoek

toelichting: deelgebied dat onderdeel is van een groter 
bureauonderzoek. Er geldt geen onderzoeksplicht.

advies: niet van toepassing

Gemeentelijke kaart Middelmatige verwachting

Tabel 2: Bekende waarden in tot ca. 500 m van het plangebied.

13 (Vestigia 2006)
14 (Jelsma en Tulp 2003)
15 (Roller 2010)
16 (Broeke 2011)
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2.6 Gespecificeerde verwachting
In de ondergrond van het plangebied bevindt zich pleistoceen dekzand. De top 
van hiervan bevindt zich naar verwachting tussen 200 en 250 cm -mv. In de top 
van deze afzettingen kunnen archeologische resten uit het Laat Paleolithicum tot 
en met het Neolithicum voorkomen. Vanaf het Neolithicum vernatte het gebied. 
Onder invloed van de zeespiegelstijging ontwikkelde zich een veenlaag op de 
zandige ondergrond. Na de vorming van het veen wordt tijdens verschillende 
transgressieperioden zeeklei afgezet. Op de plaats van kreken is soms de top 
van het pleistocene zand geërodeerd. In dit geval zijn geen archeologische 
resten uit het Laat Paleolithicum tot en met het Neolithicum meer te verwachten. 
In het veen en de zeeklei en -zand kunnen resten gerelateerd aan scheepvaart 
en visvangst.

De archeologische verwachting wordt als volgt gespecificeerd:

Niveau 1

1. Datering: Laat Paleolithicum – Neolithicum.

2. Complextype: Onbekend.

3. Omvang: Onbekend.

4. Diepteligging: Vanaf ca. 100 cm -mv.

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: Door het afdekkende veen en klei 
mogelijk goed geconserveerd.

6. Locatie: Hele plangebied. 

7. Uiterlijke kenmerken: Spreiding van vuursteen en/of aardewerk. 

Niveau 2

1. Datering: Vanaf de Bronstijd

2. Complextype: Scheepvaart -Visvangst.

3. Omvang: Onbekend.

4. Diepteligging: Vanaf het maaiveld.

5. Gaafheid, conservering en verstoringen: Door de afdekkende klei mogelijk 
goed geconserveerd.

6. Locatie: Hele plangebied. 

7. Uiterlijke kenmerken: O.a. houten fragmenten van schepen.
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3 Booronderzoek

3.1 Methode
Het veldonderzoek is uitgevoerd zoals voorgeschreven in de Kwaliteitsnorm 
Nederlandse Archeologie 3.3,17 in het bijzonder het hoofdstuk ”protocol 4003 
inventariserend veldonderzoek overig”. Het veldonderzoek bestond uit een 
booronderzoek (specificatie VS03). 

Op basis van de grootte van het plangebied en de archeologische verwachting 
zijn vijf boringen geplaatst. Deze zijn zo goed mogelijk verspreid over het gebied. 

De boringen zijn in de eerste plaats gezet met het doel de bodemopbouw te 
verkennen. Met de verkenning wordt inzicht verkregen in de vormeenheden van 
het landschap, voor zover deze van invloed zijn op de locatiekeuze in het 
verleden. Hiermee kunnen kansarme zones worden uitgesloten en kansrijke 
zones worden geselecteerd. 

De boringen zijn gezet met een 7 cm Edelmanboor tot op 200 cm -mv.

De opgeboorde grond is systematisch uitgelegd op een plastic zeil. Alle 
uitgelegde boorprofielen zijn gefotografeerd. De opgeboorde grond is onderzocht 
door deze te versnijden en te verbrokkelen. Hoewel niet het doel van de 
verkennende fase is wel gelet op archeologische indicatoren. De bodemtextuur 
en archeologische indicatoren zijn beschreven volgens ASB 1.1 van het NITG-
TNO. In de ASB wordt onder meer de standaard classificatie van bodemmonsters
volgens NEN 5104 gehanteerd.18 De gegevens in het veld zijn digitaal 
geregistreerd in het programma PIM 3.1. De X en Y coördinaten van de boringen 
zijn ingemeten ten opzichte van de lokale topografie met een meetlint. Het 
veldwerk is uitgevoerd door Derrick de Ruiter (KNA prospector).

3.2 Resultaten
De locatie van de boringen staat in fig. 11 weergegeven. In fig. 12 is een 
schematisch profiel weergegeven. De boorgegevens staan in Bijlage 1.

Globaal zijn twee verschillende pakketten aangetroffen:

Pakket 1: Het onderste pakket bestaat uit matig siltig, matig fijn, kalkloos 
overwegend licht bruin grijs zand. De top van dit pakket ligt tussen 135 en 127 
cm -mv. In boorprofiel 3 is de top humeus.

Pakket 2 bestaat voornamelijk uit zandige kalkrijke klei. Het pakket bevat veel 
schelpmateriaal. Onderin het pakket en in het onderste deel van het pakket 
bevinden zich zandlagen. De overgang tussen het dekzand en de bovenliggende 
zandlaag is scherp. De bovenste ca. 1 m is humeus. In boorprofiel 1 en 2 zijn in 
de bovenste 45 cm (boorprofiel 1) en 80 cm (boorprofiel 2) baksteenfragmenten 
aanwezig. Het pakket bevat schelpmateriaal en in boorprofiel 3 is in het pakket 
een steen aanwezig (ca. 1,5 cm). 

3.3 Interpretatie
Pakket 1 wordt op grond van de textuur, de stratigrafische en landschappelijke 
ligging geïnterpreteerd als dekzand. Dit betreft het uitgangsmateriaal voor 

17 (CCvD 2013)
18 (Bosch 2008; Nederlands Normalisatie Instituut 1989)
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bodemvorming (C-horizont). In de top van het dekzand is geen bodemvorming 
aanwezig.De oorspronkelijke bodem is geërodeerd doordat zich in het holoceen 
een kreek heeft gevormd gezien.

Pakket 2 wordt geïnterpreteerd als een Zuiderzeeafzetting. Het onderste 
zandlaagje is afgezet in een hoog-energetische fase waarbij waarschijnlijk de 
onderliggende top van het dekzand is geërodeerd. De ronde steen die in dit 
pakket in boorprofiel 3 is aangetroffen is mogelijk afkomstig van de ten noorden 
van het plangebied gelegen abrasievlakte (2M43 in fig. 6).

Pakket 3 In boorprofiel 1 en 2 is de bovenste laag van dit pakket omgewerkt.
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4 Conclusie

De volgende onderzoeksvragen zijn in dit onderzoek gebruikt:

• Waaruit bestaan de voorgenomen bodemingrepen?

De beoogde ingreep bestaat uit de bouw van ca. zes woonhuizen. De open 
ontgraving ten behoeve van de fundering zal reiken tot ca. 80 cm -mv. Er 
komen geen kelders en er zal gebruik worden gemaakt van funderingspalen.

• Wat is de landschappelijke ligging van het plangebied in termen van 
geomorfologie, geologie en bodemkunde?

In de ondergrond van het plangebied bevindt zich pleistoceen dekzand. Vanaf 
het Neolithicum vernatte het gebied. Onder invloed van de zeespiegelstijging 
ontwikkelde zich een veenlaag op de zandige ondergrond. Na de vorming van 
het veen wordt tijdens verschillende transgressieperioden zeeklei en -zand 
afgezet.

• Is sprake van een natuurlijke (intacte) bodemopbouw of is deze (deels) 
verstoord? Indien sprake is van verstoringen, wat is de diepte en omvang van 
de verstoring?

Uit het booronderzoek blijkt dat de top van het dekzand aanwezig is op 
ongeveer 130 cm -mv. De top van het dekzand is geërodeerd door snel 
stromend water. Boven het dekzand ligt een pakket klastisch materiaal dat 
wordt geïnterpreteerd als een Zuiderzeeafzetting.

• Zijn er (aanwijzingen voor) archeologische waarden in het plangebied 
aanwezig, en zo ja, wat is naar verwachting de omvang, ligging, aard en 
datering hiervan?

Aangezien de top van het dekzand is geërodeerd en hierop Zuiderzee 
afzettingen liggen zijn resten van kampementen en nederzettingen 
waarschijnlijk afwezig. Resten gerelateerd aan scheepvaart en visvangst 
kunnen echter niet worden uitgesloten.

• Indien er (mogelijk) archeologische waarden aanwezig zijn:

• Worden deze archeologische waarden verstoord door de voorgenomen 
bodemingrepen? Zo ja, op welke wijze?

Niet van toepassing.

• Welke maatregelen kunnen worden genomen om voldoende rekening te 
houden met deze archeologische waarden?

Niet van toepassing.
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5 Advies

Bureau voor Archeologie adviseert het plangebied vrij te geven voor de 
voorgenomen ontwikkeling. 

Dit onderzoek is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgevoerd. Het is 
echter nooit uit te sluiten dat toch archeologische resten worden aangetroffen bij 
de graafwerkzaamheden. Eventuele archeologische resten is men verplicht te 
melden bij de Minister van OCW in overeenstemming met artikel 53 van de 
Monumentenwet uit 1988. In dit geval wordt aangeraden om contact op te nemen
met de gemeente Noordoostpolder.

Bureau voor Archeologie Rapport 198 Kraggenburg Walstraat



17

6 Literatuur

Alterra. 2004. “Geomorfologische Kaart Nederland (GKN) Landsdekkend digitale 
bestand.” Wageningen.

Alterra Wageningen UR. 2007. “Aardkunde.” http://www.aardkunde.nl/.
———. 2012. “BISNederland.” Bodemkaart 1 : 50 000  . http://www.bodemdata.nl/.
ARCHIS - Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. 2015. “Archis.” 

http://archis2.archis.nl/archisii/html/index.html.
Bosch, J.H.A. 2008. “Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode 

versie 1.1: Op basis van de Standaard Boor Beschrijvingsmethode versie 
5.2.” 2008-U-R0881/A. Deltares-rapport.

Broeke, E.M. Ten. 2011. “Archeologisch karterend booronderzoek Hertenweg 
(ong.) te Kraggenburg in de gemeente Noordoostpolder.” Econsultancy 
rapportnummer 10106168.

CCvD. 2013. “Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) versie 3.3.” 
Centraal College van Deskundigen.

Gotjé, W. 1993. “Reconstructie van het landschap en de vegetatie in de 
Noordoostpolder.”

———. 2014. “Catalogus van geologische kaarten van de Noordoostpolder.”
Jelsma, J., en C. Tulp. 2003. “Kraggenburg. Een aanvullende Archeologische 

Inventarisatie aan de Jacob Bruintjesstraat.” Steekproef rapport 2003-
04/3.

Kadaster - PDOK. 2014. AHN2 - Kadaster. 
http://nationaalgeoregister.nl/geonetwork/srv/dut/search#|fff9d7cf-9929-
4dde-98b8-06ceda7e5610.

de Mulder, E.F.J. 2003. De ondergrond van Nederland. Wolters-Noordhof: 
Groningen [etc.].

Nederlands Normalisatie Instituut. 1989. Geotechniek: classificatie van 
onverharde grondmonsters. Delft: Nederlands Normalisatie-instituut.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, en Data Archiving and Networking 
Services. “e-depot voor de Nederlandse archeologie.” http://www.edna.nl.

Roller, G.J. 2010. “Archeologisch booronderzoek aan de Hertenweg te 
Kraggenburg, gemeente Noordoostpolder (FL).” MUG-publicatie 2010-77.

SIKB. 2010. “Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) Landbodems.” 
SIKB.

Vestigia. 2006. “Archeologische beleids advieskaart gemeente Noordoostpolder.”
Wiggers, A.J. 1955. “De wording van het Noordoostpoldergebied.”

Bureau voor Archeologie Rapport 198 Kraggenburg Walstraat



18

Figuren
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Figuur 3: Het plangebied geprojecteerd op de luchtfoto.

Figuur 4: Foto van het plangebied.
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Figuur 5 Het landschap in de Noordoostpolder rond ca. 1700 vC (Gotjé 2014).
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Figuur 6: Het plangebied geprojecteerd op de geomorfologische kaart en een beeld uit het
AHN Legenda geomorfologische kaart: beb. = bebouwde kom, 2M43 = abrasievlakte, 
2M35 = ontgonnen veenvlakte (Alterra 2004; Kadaster - PDOK 2014).
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Figuur 7: Topografische kaart uit 1955.

Figuur 8 Topografische kaart uit 1995.
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Figuur 9: Onderzoeksmeldingen (blauw) in het het onderzoeksgebied (ARCHIS - 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 2015).
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Figuur 10: Archeologische beleidskaart gemeente Noordoostpolder (Vestigia 2006). Blauw
gearceerd = archeologisch onderzocht. Grijze bol = waarneming.
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Figuur 11: Boorpuntenkaart.
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Figuur 12: Schematisch profiel.



Bijlage 1: Boorbeschrijvingen

nr. grens (cm - mv) grondsoort bijmenging mediaan kleur kalkgehalte nieuwvormingen bodemhorizonten overig

boven onder

1

0 45 klei
matig humeus; sterk 
zandig

donker-bruin-
grijs

kalkrijk Omgewerkt, veel baksteen

45 80 klei
sterk zandig; zwak 
humeus

bruin-grijs kalkrijk spoor schelpmateriaal

80 125 klei sterk zandig
licht-bruin-
grijs

kalkrijk
spoor 
roestvlekken

spoor schelpmateriaal; zandlaag

125 135 zand matig siltig matig grof oranje-bruin kalkloos veel roestvlekken basis scherp

135 145 zand matig siltig matig fijn
licht-bruin-
grijs

kalkloos
spoor 
roestvlekken

C-horizont dekzand

145 180 zand matig siltig matig fijn
licht-bruin-
grijs

kalkloos C-horizont dekzand

2

0 80 klei
matig humeus; sterk 
zandig

donker-bruin-
grijs

kalkrijk Omgewerkt, spoor baksteen

80 105 klei sterk zandig
licht-bruin-
grijs

kalkrijk
spoor 
roestvlekken

spoor schelpmateriaal; zandaag

105 110 zand matig siltig matig grof oranje-bruin kalkloos veel roestvlekken weinig schelpmateriaal; basis scherp

110 125 zand matig siltig matig fijn oranje-bruin kalkloos
weinig 
roestvlekken

spoor schelpmateriaal; basis scherp

125 170 zand matig siltig matig fijn
licht-bruin-
grijs

kalkloos
weinig 
roestvlekken

spoor schelpmateriaal; dekzand

3

0 45 zand
sterk siltig; zwak 
humeus

matig fijn licht-bruin kalkrijk zeer uitgedroogd

45 75 klei
sterk zandig; zwak 
humeus

donker-grijs kalkrijk weinig schelpmateriaal

75 125 klei sterk zandig
licht-bruin-
grijs

kalkrijk
spoor 
roestvlekken

spoor schelpmateriaal; zandlaag

125 130 zand matig siltig matig grof oranje-bruin kalkloos veel roestvlekken Basis scherp, steen, 1,5 cm doorsnee



nr. grens (cm - mv) grondsoort bijmenging mediaan kleur kalkgehalte nieuwvormingen bodemhorizonten overig

boven onder

130 140 zand
matig siltig; sterk 
humeus

matig fijn
licht-bruin-
grijs

kalkloos
spoor 
roestvlekken

C-horizont dekzand

140 170 zand matig siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont dekzand

4

0 20 klei
zwak humeus; sterk 
zandig

donker-bruin-
grijs

kalkrijk spoor schelpmateriaal; bouwvoor

20 50 klei
sterk zandig; zwak 
humeus

donker-bruin-
grijs

kalkrijk
spoor schelpmateriaal; bovenin zandlaag (zeer
fijn, witgrijs, ga/gs, kalkloos)

50 125 klei sterk zandig
licht-bruin-
grijs

kalkrijk
spoor 
roestvlekken

spoor schelpmateriaal; zandlaag, 
zuiderzeeafzetting

125 127 zand matig siltig matig grof oranje-bruin kalkloos veel roestvlekken basis scherp

127 160 zand matig siltig matig fijn
licht-bruin-
grijs

kalkloos
spoor 
roestvlekken

C-horizont dekzand

160 200 zand matig siltig matig fijn licht-grijs kalkloos C-horizont dekzand

5

0 20 klei
matig humeus; sterk 
zandig

donker-bruin-
grijs

kalkrijk bouwvoor

20 95 klei
sterk zandig; zwak 
humeus

donker-bruin-
grijs

kalkrijk
spoor 
roestvlekken

spoor schelpmateriaal

95 125 klei sterk zandig
licht-bruin-
grijs

kalkrijk
spoor 
roestvlekken

spoor schelpmateriaal; zandlaag

125 132 zand matig siltig matig grof oranje-bruin kalkloos veel schelpmateriaal; basis scherp

132 140 zand matig siltig matig fijn
licht-bruin-
grijs

kalkloos
spoor 
roestvlekken

C-horizont dekzand

140 160 zand matig siltig matig fijn
licht-bruin-
grijs

kalkloos C-horizont dekzand
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Het varend monument ’t Zwaantje 

Voorgeschiedenis varend monument ’t Zwaantje 

Het varend monument ’t Zwaantje (hierna ’t Zwaantje) ligt al sinds de jaren ’90 aan de Leemkade in 

Kraggenburg. Het schip wordt sinds die tijd onafgebroken bewoond door de familie Stigter. De 

gemeente en het waterschap zijn sinds de jaren ’90 ook op de hoogte dat dit schip daar ligt. In 1997 

is de plek op grond van APV aangewezen. Toen is gesteld dat een ‘varend monument’ niet in het 

bestemmingsplan geregeld hoeft te worden.  

 

Geldend bestemmingsplan 

’t Zwaantje ligt aan de loswal in Kraggenburg en valt onder het geldende bestemmingsplan 

‘Kraggenburg 2004’. De locatie waar ’t Zwaantje ligt heeft daarin de bestemming ‘Water’. ’t 

Zwaantje gebruikt als woonboot en valt niet onder de bestemming ‘Water’. Kortom op dit moment 

is ’t Zwaantje niet positief bestemd en valt ook niet onder het overgangsrecht zoals weergegeven is 

artikel 27 B bestemmingsplan ‘Kraggenburg 2004’. 

 

Regelen in het nieuwe bestemmingsplan 

In het kader van het opstellen van een nieuw bestemmingsplan (waaronder een actualisatie) moet in 

beginsel het bestaand gebruik positief bestemd worden. Ongeacht of dit gebruik in strijd is met het 

bestemmingsplan. Wanneer blijkt dat positief bestemmen niet mogelijk is, kan de gemeenteraad in 

overweging nemen het gebruik onder het overgangsrecht te brengen. Daarvoor is vereist dat de 

verwachting is dat het gebruik in de planperiode wordt beëindigd. Mocht deze verwachting er niet 

zijn kan de gemeenteraad beslissen een persoonsgebonden overgangsrecht op te nemen. Ook kan 

gekozen worden voor een uitsterfconstructie. 

Toepassing op de casus 

In onderliggende situatie is sprake van strijd met het bestemmingsplan, ook wel illegaal gebruik 

genoemd. De situatie kan niet onder het overgangsrecht gebracht worden, omdat niet met 

zekerheid gezegd kan worden dat de strijdigheid binnen de termijn van het plan stopt. Op grond van 

artikel 3.2.2 vierde lid Bro wordt gebruik dat reeds met het oude bestemmingsplan in strijd was, niet 

onder het overgangsrecht gebracht en blijft dus illegaal als het niet positief wordt bestemd. Het 

onder het overgangsrecht brengen is geen optie. Hierdoor blijven er drie opties over: positief 

bestemmen, uitsterfconstructie en persoonsgebonden overgangsrecht. 

Op 29 april 1997 heeft het college besloten positief tegenover de ligplaats te staan, maar dat deze 

ligplaats slechts bedoeld is voor de familie Stigter en ’t Zwaantje. Hierdoor blijft er feitelijk 1 optie 

over namelijk het persoonsgebonden overgangsrecht. Ook de uitsterfconstructie is geen optie. Een 

uitsterfregeling regelt dat een bepaald gebruik is toegestaan totdat het niet meer gebruikt wordt. 

Een uitsterfregeling is functiegebonden en niet persoonsgebonden.  

 



Persoonsgebonden overgangsrecht 

Het persoonsgebonden overgangsrecht, dat in artikel 3.2.3 Bro is neergelegd, is een bijzondere vorm 

van overgangsrecht voor natuurlijke personen. Het persoonsgebonden overgangsrecht is gebonden 

aan een persoon (bijvoorbeeld een bewoner, in dit geval familie Stigter) en aan een functie 

(bijvoorbeeld het gebruik als woning in dit geval de woonboot). Als de bewoner aan wie het 

persoonsgebonden overgangsrecht is gebonden, het gebruik als woning staakt, kan het niet worden 

hervat. Ook niet door een andere persoon. 

Artikel 3.2.3 Bro maakt een persoonsgebonden overgangsrecht mogelijk als toepassing van het 

volgens artikel 3.2.2 Bro voorgeschreven gebruiksovergangsrecht zou kunnen leiden “tot een 

onbillijkheid van overwegende aard voor één of meer natuurlijke personen die op het tijdstip van de 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan grond en opstallen gebruikten in strijd met het voordien 

geldende bestemmingsplan”. De bepaling is bedoeld voor gevallen die niet onder het gebruikelijke 

zaaksgebonden overgangsrecht vallen. Daarbij kan men bijvoorbeeld denken aan illegale 

permanente bewoning van een recreatiewoning die sinds jaar en dag is gedoogd maar juist vanwege 

het illegale karakter geen overgangsrechtelijke bescherming geniet. In zo’n geval kan een 

persoonsgebonden overgangsrecht voor de huidige bewoners uitkomst bieden. 

 

Historie ligplaatsen voor varende monumenten 

1992: Schip ligt in Kraggenburg 

In 1992 ligt de familie Stigter aan de Leemkade in Kraggenburg. Hun schip is een varend monument. 

1992: Ligplaatsvergunning Landbouwkade 

Aanvraag van familie Stigter voor een ligplaatsvergunning voor hun bewoond varend monument ’t 

Zwaantje (31‐3‐1992). Op het moment van de aanvraag lag ’t Zwaantje tijdelijk aan de Leemkade, 

wat geen officiële ligplaats was. Daarom vroegen zij vergunning voor een officiële ligplaats, aan de 

Landbouwkade in Emmeloord. Het college verleende die vergunning conform aanvraag. Dat 

betekent een vergunning voor een ligplaats voor een woonschip aan de Landbouwkade 8b in 

Emmeloord. In april 1992 wordt ook een privaatrechtelijke overeenkomst afgesloten tussen het 

college en dhr. Stigter voor het huren van die ligplaats. 

Ligplaats Landbouwkade niet geschikt 

In de praktijk blijkt die ligplaats niet geschikt voor het schip omdat het te ondiep is en er geen 

nutsaansluitingen zijn. 

Tijdelijke toestemming Zuiderkade 

Daarom krijgt familie Stigter toestemming om tijdelijk aan de Zuiderkade te gaan liggen. Het college 

stelt vervolgens aan de raad voor om de woonschepenverordening zodanig aan te passen dat er een 

vrijstellingsmogelijkheid komt voor varende monumenten. Op 22 oktober 1992 verleent de provincie 

schriftelijk toestemming voor de ligplaats aan de Zuiderkade. Zij brengen daarvoor in de 



privaatrechtelijke sfeer een jaarlijks tarief in rekening. Daarnaast attenderen zij dhr. Stigter erop dat 

voor deze ligplaats tevens een Keurontheffing en een gemeentelijk ligplaatsvergunning nodig zijn. 

1994: Ligplaats Zuiderkade niet geschikt 

Eind 1994 blijkt ’t Zwaantje aan de Zuiderkade niet handig te liggen. Hij ligt niet op de juiste plaats 

en heeft bovendien de afgesproken nutsvoorzieningen nog niet gerealiseerd. 

1995: terug in Kraggenburg 

Begin 1995 heeft familie Stigter ’t Zwaantje aan de Leemkade in Kraggenburg aangelegd. Zij vragen 

het college om daar te mogen blijven liggen. Vooral om sociale reden. Het waterschap geeft daar in 

eerste instantie geen toestemming en keurontheffing voor, maar later blijkt dat het onder 

voorwaarden wel mogelijk is om alsnog medewerking van het waterschap te krijgen. Overigens geeft 

het waterschap in een brief uit die periode (29‐8‐1996) nog een aantal andere situaties aan waar bij 

hen woonschepen bekend zijn. 

1997: ontheffing voor ’t Zwaantje aan de Leemkade in Kraggenburg 

Op 29 april 1997 besluit het college om de loswal in Kraggenburg aan te wijzen als ligplaats voor 

bewoond varend monument. En om die ligplaats aan ’t Zwaantje toe te wijzen. Dit besluit wordt op 

23‐5‐1997 schriftelijk aan familie Stigter bekend gemaakt in de vorm van een ontheffing. In het 

besluit van 29 april 1997, besluit het college verder om aan de Zuiderkade riolering aan te leggen en 

voor de loswal in Kraggenburg een rioleringsplan te maken. 

Conclusie: 

’t Zwaantje ligt al sinds de jaren ’90 aan de Leemkade in Kraggenburg. Het schip wordt sinds die tijd 

onafgebroken bewoond door de familie Stigter. De gemeente en het waterschap zijn sinds de jaren 

’90 ook op de hoogte dat dit schip daar ligt. 
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Nota samenvatting en beantwoording inspraakreacties en vooroverlegreacties 

voorontwerpbestemmingsplan ‘Kraggenburg’ 

 

Inspraakreactie 1.  

 

1.1 [Inspreker] tekent bezwaar aan tegen het voorontwerpbestemmingsplan 

‘Kraggenburg’. Het bezwaar richt zich met name op de voorgestelde ontwikkeling van 

kleinschalige woningbouw aan de westzijde van de kern bij de Walstraat. [Inspreker] 

geeft aan dat deze ruimte in 2014 op indicatie van Dorpsbelang en met inspraak en 

behulp van de omwonenden ingericht als groenstrook/speelweide. De kinderen uit de 

buurt hebben bezit genomen van deze ruimte en het verdwijnen hiervan berooft ze van 

hun speelmogelijkheid in de directe omgeving. 

 

Reactie gemeente 1.1 

Nadat de woonwagenstandplaats is opgeheven is het onderhoudsniveau van de locatie 

‘Walstraat’ achteruitgegaan. In samenwerking met de omwonenden heeft er een 

herinrichting van de openbare ruimte plaatsgevonden. Hierdoor ligt het terrein er nu 

weer verzorgd bij. Momenteel is de locatie in gebruik als groenstrook/speelweide. De 

gemeente heeft het belang van de realisatie van nieuwe woningen in Kraggenburg (zie: 

reactie 1.3) zwaarder gewogen dan het in stand houden van deze 

groenstrook/speelweide.  

 

1.2 [Inspreker] geeft aan dat het volbouwen van deze strook de ruimtelijke structuur 

aan van Kraggenburg aantast. 

 

Reactie gemeente 1.2 

Op de locatie ‘Walstraat’ lag in het verleden een woonwagenstandplaats. In het 

voorgaande bestemmingsplan ‘Kraggenburg 2004’ is hiervoor nog steeds een 

bouwmogelijkheid opgenomen. Op deze wijze maakt de locatie planologisch gezien al 

deel uit van de gebouwde structuur van Kraggenburg. Momenteel is de locatie in gebruik 

als groenstrook/speelweide. De gemeente heeft het belang van de realisatie van nieuwe 

woningen in Kraggenburg (zie: reactie 1.3) zwaarder gewogen dan het in stand houden 

van deze groenstrook/speelweide. Wat betreft programma, bouwvolume en rooilijnen is 

aansluiting gezocht bij de bestaande bebouwing in de omgeving. Het bouwvlak is een 

voortzetting van de reeds bestaande bebouwing aan de Walstraat. 

 

1.3 [Inspreker] geeft aan dat het voor hem onbestaanbaar en niet te verantwoorden 

is om binnen de dorpskern te gaan ‘inbreiden’, terwijl er 6 ha. bouwgrond beschikbaar is 

aan de zuidzijde van de kern en 11 ha. grond, in bezit van de gemeente, aan de 

westzijde van Kraggenburg die aldus indiener direct voor woningbouw bestemd kan 

worden. [Inspreker] geeft aan dat het college in zijn ogen hiermee ernstig te kort schiet 

in haar verantwoordelijkheid om zorg te dragen voor de volgens [inspreker] 

gerechtvaardigde wens van Kraggenburg om uit te breiden. [Inspreker] stelt dat de 

voorgestelde kleinschalige woningbouw op geen enkele wijze tegemoet komt aan deze 

wens om uit te breiden. [Inspreker] stelt dat de komende 5 à 10 jaar 35 agrariërs 

wegens opvolging dan wel bedrijfsbeëindiging bouwgrond, dan wel woonruimte in de 

vrije sector zullen zoeken in Kraggenburg en dat daarvoor geen bouwgrond beschikbaar 

is. Ook de ontwikkeling op het industrieterrein rechtvaardigt volgens indiener de 

verwachting dat er een groeiende vraag naar bouwgrond zal zijn in de sociale en vrije 

sector. [Inspreker] wijst vervolgens naar de ontwikkeling van het aantal gebouwde 

woningen in Kraggenburg. Volgens [inspreker] zijn in de periode van 1949 tot 2000 per 

10 jaar 60 tot 80 woningen gebouwd. [Inspreker] stelt dat vanaf 2000 tot 2016 geen 

enkele woning in Kraggenburg gebouwd is. Hij trekt hieruit de conclusie dat Kraggenburg 

heeft door het beleid van de gemeente Noordoostpolder meer dan 80 woningen heeft 

misgelopen. Indiener roept het college op om terug te komen op haar plannen voor 

inbreiden en al haar energie te zetten op uitbreiden van Kraggenburg. Indiener eindigt 



met de opmerking dat het college zich niet langer moet langer moet gijzelen door een 

projectontwikkelaar. 

 

Reactie gemeente 1.3 

De beide percelen waar inspreker op doelt hebben nog een agrarische bestemming. 

Hierdoor zijn de beide uitleglocaties planologisch gezien niet zondermeer ‘beschikbaar’ 

als bouwgrond. En moet er een bestemmingplanprocedure gevolgd om woningen 

mogelijk te maken. Het toekennen van een woonbestemming aan gronden kan niet 

eerder dan dat in een goede ruimtelijke onderbouwing voldoende is aangetoond dat een 

plan voldoet aan een goede ruimtelijke ordening. Kortom: is een plan haalbaar en 

wenselijk. 

 

 Wenselijkheid uitleglocaties 

Op grond van de in het ontwikkelperspectief (door de gemeenteraad vastgesteld op 18 

april 2016) gemaakte keuzes wordt in eerste instantie ingezet op het mogelijk maken 

van 19 woningen aan de Jacob Bruintjesstraat op de kavel ‘Penders’. Op grond van de 

gemeentelijke woonvisie wordt per kern rekening gehouden met een behoefte van twee 

tot drie nieuwbouwwoningen per jaar. In de programmering is hier rekening mee 

gehouden. In toekomstige plannen moet rekening gehouden met al bestaande concrete 

woningbouwplannen in andere kernen in de regio. In een tijd van bevolkingskrimp is het 

uitbreiden van dorpen geen vanzelfsprekendheid. 

 

 Haalbaarheid uitleglocaties 

De haalbaarheid van de beide genoemde uitleglocaties is nog niet voldoende in beeld te 

brengen. Dit heeft onder meer te maken met planeconomische afspraken, 

programmering, eigendomsverhoudingen, milieutechnische onderzoeksverplichtingen, 

infrastructuur en de ‘ladder van duurzame verstedelijking’. De plannen voor de 

gedeeltelijke ontwikkeling van de kavel Penders zijn op dit moment dus onvoldoende 

concreet om nu al meegenomen te worden in de actualisatie van bestemmingsplan 

‘Kraggenburg’. Zodra de haalbaarheid (ruimtelijk en planeconomisch) van de woningen 

aan de Jacob Bruintjesstraat voldoende is aangetoond, dan zal dit in een afzonderlijke 

planologische procedure verankerd worden. Voor deze ontwikkeling moet dan een 

bestemmingsplan en exploitatieplan (of een exploitatieovereenkomst) vastgesteld 

worden.  

 

 Wenselijkheid locatie Walstraat 

In zijn inspraakreactie stelt inspreker dat er behoefte is aan woningbouwmogelijkheden 

in Kraggenburg. Om hier op korte termijn in te kunnen voorzien is de gemeente van plan 

de locatie ‘Walstraat’ te ontwikkelen. Deze locatie is in het bezit van de gemeente en is 

gelegen binnen de het bestaande stedelijk gebied. De locatie ‘Walstraat’ kan ontwikkeld 

worden zonder ingrijpende aanpassingen van de infrastructuur en de openbare ruimte. Al 

deze zaken maken de locatie snel en relatief goedkoop te ontwikkelen. 

 

In het dorpsplan ‘Kraggenburg 2012 – 2015’ wordt inbreiding genoemd als mogelijkheid 

voor nieuwbouw. Deze denkrichting is verder uitgewerkt in het hierboven genoemde 

ontwikkelperspectief voor Kraggenburg. De locatie ‘Walstraat’ is hierin aangeduid als 

inbreidingslocatie. Dit betekent voor de locatie ‘Walstraat’ dat deze meegenomen kan 

worden in de actualisatie van bestemmingsplan ‘Kraggenburg’.  

 

De keuze voor inbreiding is mede gebaseerd op rijksbeleid dat is gericht op het 

tegengaan van ongebreidelde verstedelijking. Dit rijksbeleid is vastgelegd in de ‘ladder 

voor duurzame verstedelijking’ (voorheen de SER-ladder) die op haar beurt is 

opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Voordat er gebouwd kan worden 

moet eerst de concrete vraag naar woningen aangetoond worden. Hierna moet 

overwogen worden of er binnen het bestaande ‘stedelijke gebied’ geen mogelijkheden 

zijn om te bouwen. De locatie ‘Walstraat’ biedt deze mogelijkheid. Door de ontwikkeling 



van de locatie ‘Walstraat’ kan op relatief korte termijn een zevental woningen in 

Kraggenburg gebouwd worden.  

 

 Haalbaarheid locatie Walstraat 

Om een ontwikkeling mee te kunnen nemen in een actualisatie van een bestemmingsplan 

moet er voldoende duidelijkheid bestaan over de goede ruimtelijke ordening en moet de 

(economische) haalbaarheid van het plan voldoende aangetoond worden. Voor de locatie 

Walstraat is dit gebeurd door het uitvoeren van onderzoeken (bodem, 

wegverkeerslawaai, archeologie en flora en fauna). Hiernaast is er een grondexploitatie 

opgesteld. De grondexploitatie wordt gelijktijdig met dit bestemmingsplan vastgesteld en 

bekendgemaakt. Door de vaststelling van de grondexploitatie, gezamenlijk met dit 

bestemmingsplan, ontstaat een publiekrechtelijke basis voor het kostenverhaal. In de 

grondexploitatie staan verschillende werken en werkzaamheden waarvoor de gemeente 

de kosten gaat verhalen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om bouwrijp maken van 

uitgeefbaar gebied. Uit de raming in de grondexploitatie blijkt dat er een positief 

resultaat wordt verwacht. Hiermee is de economische uitvoerbaarheid van het 

bestemmingsplan voldoende aangetoond.  

 

Inspraakreactie 2.  

2.1 [Inspreker] geeft aan dat in zijn visie er niet gebouwd zou moeten worden op de 

locatie Walstraat. [Inspreker] geeft aan dat dit een vloek voor het dorp zou zijn. 

Inspreker geeft aan graag het groen te willen behouden. [Inspreker] geeft vervolgens 

aan dat kavel Pauw of Penders ruimte bieden. [Inspreker] eindigt met de opmerking ‘niet 

inbreiden maar uitbreiden’. 

 

Reactie gemeente 2.1 

Zie gemeentelijke beantwoording 1.1 en 1.3. 

 

2.2 [Inspreker] heeft op 21 januari 2016 zijn inspraakreactie per mail aangevuld. 

Deze aanvulling start hij met de opmerking dat hij absoluut tegen het toekomstige 

bouwplan in Kraggenburg is, dit illustreert hij met de opmerking ‘bouwen op het 

plantsoen, niet doen!’. [Inspreker] geeft aan dat wanneer er geen plaats zou zijn hij niets 

op inbreiding op de locatie Walstraat tegen heeft. [Inspreker] wijst echter op de twee 

kavels direct grenzend aan de bebouwde kom. Er zijn volgens hem ook andere 

mogelijkheden. 

 

Reactie gemeente 2.2 

Zie gemeentelijke beantwoording 1.1 en 1.3. 

 

2.3  [Inspreker] geeft vervolgens aan blij te zijn dat industrieterrein Greenery vol is, 

maar spreekt zijn zorg uit dat nieuwe gegadigden nu geen ruimte hebben en naar 

Emmeloord verwezen worden. [Inspreker] geeft aan dat dit in zijn ogen een onwenselijke 

situatie is en spreekt de wens uit dat Kraggenburg het mooiste groendorp zal blijven. 

[Inspreker] stelt voor om van de kavel Paauw een gecombineerde kavel met zowel 

industrie- als woongebied te maken om zo twee vliegen in een klap te slaan. Tot slot 

spreekt [inspreker] de wens uit dat hier geen jaren vergaderen aan vast zitten en er 

eindelijk gebouwd zal worden. Hij roept de gemeente op te luisteren naar de bevolking. 

Vergaderen kost volgens [inspreker] tijd en geld. Aan ruimte is aldus [inspreker] geen 

gebrek. 

 

Reactie gemeente 2.3 

Wij hebben geen plannen voor nieuwe bedrijventerreinen in Kraggenburg. In de 

structuurvisie ‘Noordoostpolder 2025’ is er voor gekozen om bestaande 

bedrijventerreinen eerst te intensiveren en te herstructureren en vervolgens pas nieuwe 

bedrijventerreinen te ontwikkelen. Deze keuze is mede ingegeven door de ‘Ladder voor 

duurzame verstedelijking’ (zie : reactie 1.3). In de gemeente Noordoostpolder is nog vrij 

veel ruimte op de al bestaande bedrijventerreinen. Als er op termijn behoefte is aan 



nieuwe bedrijventerreinen, dan is er voor gekozen deze uitbreiding in Emmeloord, 

Marknesse en Ens plaats te laten vinden. Met betrekking tot het voorstel van inspreker 

om bedrijventerreinen en woongebied op één kavel te combineren merken wij op dat dit 

in de praktijk tot problemen kan leiden. Rond bedrijventerreinen geldt in nieuwe plannen 

een milieuzonering waar binnen niet gewoond mag worden.  

 

Inspraakreactie 3.  

 

3.1 [Inspreker] geeft aan dat er in het belang van het dorp gekeken moet worden 

naar uitbreiding op de kavel Paauw, hij geeft aan dat er lang genoeg gewacht is op de 

kavel Penders. 

 

Reactie gemeente 3.1 

Zie gemeentelijke beantwoording 1.3.  

 

3.2 [Inspreker] geeft aan dat inbreiden niet de oplossing is. Hij stelt voor de ingang 

bij de Walstraat te laten zoals hij is, voor het aanzicht van Kraggenburg en voor de 

kinderen. 

 

Reactie gemeente 3.2 

Zie gemeentelijke beantwoording 1.1 en 1.2. 

 

Inspraakreactie 4 

 

4.1 [Inspreekster] stelt dat Kraggenburg een ‘groendorp’ is. [Inspreekster] vraagt 

zich af waarom gekozen wordt voor inbreiding. Er zijn volgens haar twee grote 

bouwkavels (Paauw en Penders). [Inspreekster] voelt zicht gedurende 15 jaar ‘klem’ 

gezet. Zij geeft aan dat zij al in 2000 een stuk grond zouden hebben om te bouwen. 

Vervolgens stelt zij dat er nog steeds geen bouwgrond is. 

 

Reactie gemeente 4.1 

Zie: gemeentelijke beantwoording 1.3. In het verleden is meerdere malen geprobeerd de 

verschillende uitleglocaties te ontwikkelen. Om verschillende redenen is dit destijds niet 

gelukt. Wij begrijpen dat dit vervelend is wanneer u graag in Kraggenburg wilt kunnen 

bouwen. 

 

4.2 [Inspreekster] stelt dat de inbreidingslocatie aan de Walstraat vorige jaar, na veel 

aandringen bij de gemeente, is opgeknapt. [Inspreekster] geeft aan dat ze bomen zelf 

geplant hebben. Zij vraagt zich af waar de gemeente mee bezig is en of al het geld naar 

De Deel en de Poldertoren moet. 

 

Reactie gemeente 4.2 

Zie gemeentelijke beantwoording 1.1. 

 

4.3 [Inspreekster] stelt als optie voor uitbreiding in plaats van inbreiding voor om het 

sportcomplex en de ijsbaan naar de kavel Paauw te brengen. Indienster stelt voor dat er 

dan huizen gebouwd kunnen worden op de sportvelden. 

 

Reactie gemeente 4.3 

Wij danken inspreekster voor haar suggestie. In het ontwikkelperspectief heeft de 

gemeenteraad echter de keuze gemaakt voor een andere woningbouwstrategie in 

Kraggenburg. 

 

Inspraakreactie 5 

 



5.1 [Insprekers] geven aan dat inbreiding geen optie aangezien er op twee plaatsen 

bouwgrond aanwezig is. Indieners stellen dat de gemeente niet daadkrachtig heeft 

opgetreden teneinde hier woningbouw mogelijk te realiseren. 

 

Reactie gemeente 5.1 

Zie gemeentelijke beantwoording 1.3. 

 

5.2 [Insprekers] geven aan de plek van de inbreiding geen logische keuze te vinden 

gezien de plek omdat zij stellen dat er in verband met geluidsoverlast eventueel 

voorzieningen getroffen moet worden. 

 

Reactie gemeente 5.2 

In paragraaf 2.8.2 van de toelichting van het bestemmingsplan wordt nader ingegaan op 

het akoestisch onderzoek dat is uitgevoerd ten behoeve van de ontwikkeling van de 

locatie ‘Walstraat’. De voorkeursgrenswaarde wordt als gevolg van de Zuiderringweg op 

een aantal toetspunten overschreden. De gemeente heeft de mogelijkheid om een 

hogere grenswaarde vast te stellen. Dit kan pas als er afgewogen is of er maatregelen 

getroffen kunnen worden om het geluidsniveau te beperken. De betreffende maatregelen 

zijn ofwel te duur ofwel stedenbouwkundig niet inpasbaar. Er kan dus een hogere 

grenswaarde vastgesteld worden. Het ontwerpbesluit voor de hogere waarde wordt 

samen met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. 

 

Inspraakreactie 6 

 

6.1 [Inspreker] geeft aan als huurder van een volkstuin enkele vragen te hebben. In 

het voorontwerp staan de huidige volkstuinen ingetekend. In het verleden is er sprake 

van geweest om dit gebied te gaan gebruiken voor waterberging en -afvoer. Er zijn 

hiervoor aldus [inspreker] enkele jaren geleden metingen uitgevoerd. [Inspreker] geeft 

aan dat hij de strook grond tussen Hertenweg en Gerrit Klokstraat en vanaf hoek 

Voorstraat- Hertenweg tot aan de Walstraat bedoeld. Deels is dat nu als ‘groen’ 

ingetekend en deels als ‘volkstuinen’. Indiener vraag hoe hier in de toekomst mee 

omgegaan wordt als er mogelijk een gescheiden riolering komt voor de kern van 

Kraggenburg. Indiener wil weten of er dan de mogelijkheid voor volkstuinen op deze 

plaats blijft, eventueel aangepast op de inrichting van de waterberging en –afvoer. en 

dat het belangrijkste deel van de waterberging zal gebeuren op het deel dat nu als 

‘groen’ staat aangegeven. [Inspreker] vraagt of hij kan verwachten dat de gemeente in 

overleg gaat met de volkstuinders om er samen uit te komen. 

 

Reactie gemeente 6.1 

De bestemming ‘Recreatie – Volkstuinen’ en ‘Groen’ biedt voldoende ruimte om 

eventueel op termijn waterberging te realiseren. Momenteel zijn hier geen concrete 

plannen voor. De volkstuinen langs de Gerrit Klokstraat zijn in de actualisatie van het 

bestemmingsplan bestemd conform het huidige feitelijke gebruik als ‘Recreatie – 

Volkstuin’. Mocht er op termijn besloten worden tot herinrichting van het gebied dan 

wordt rekening gehouden met de belangen van de volkstuinders. 

 

6.2 [Inspreker] merkt op dat er vroeger sprake geweest is van het verplaatsen van de 

volkstuinen naar het stuk grond westelijk (noordwestelijk) van het industrieterrein aan 

de Zuiderringweg. Het voorontwerp geeft volgens [inspreker] aan dat hier een 

groengebied met bomen enz. kan worden ingericht als afsluiting van het industrieterrein. 

[Inspreker] geeft aan dat deze plek absoluut niet ideaal voor volkstuinen en 

waarschijnlijk niet nodig als het groene deel van het gebied langs de Gerrit Klokstraat 

wordt meegenomen in de overwegingen. 

 

Reactie gemeente 6.2 

Er is momenteel geen sprake van het verplaatsen van de volkstuinen. De locatie 

noordwestelijk van het bedrijventerrein is in 2010 bij de vaststelling van 



bestemmingsplan ‘Kraggenburg 2004, herziening woon-/werkclusters 

Zuiderringweg/Leemringweg’ bestemd als ‘Recreatie – Volkstuin’ met het idee om in 

geval van ontwikkeling van de kavel ‘Paauw’ als uitplaatslocatie voor de volkstuinen te 

dienen. Op grond van het ontwikkelperspectief is realisatie van de kavel Paauw 

momenteel niet aan de orde. De huidige bestemming wordt overgenomen in de 

actualisatie van het bestemmingsplan. 

 

Overlegreacties 

 

Overlegreactie Provincie Flevoland 

1.1 De provincie geeft aan dat het primaat van het provinciale belang bij het 

onderhavige plan is gelegen in het op juiste toepassen van de Ladder Duurzame 

Verstedelijking. De voornoemde Ladder is aldus de provincie beknopt doorlopen. De 

toelichting stelt hierover:   

 

… 

Het voorliggende bestemmingsplan betreft een grotendeels consoliderend plan, 

hetgeen inhoudt dat er weinig ontwikkelingen in het plangebied zullen 

plaatsvinden. Het voorliggende bestemmingsplan past binnen de uitgangspunten 

van het SVIR. Er vinden geen stedelijke ontwikkelingen plaats of ontwikkelingen 

waarvan de regionale behoefte moet worden onderzocht, daarom hoeft niet nader 

te worden getoetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking. 

… 

 

De stelling dat er geen ontwikkelingen plaatsvinden is volgens de provincie niet geheel 

correct. Er vindt een stedelijke ontwikkeling plaats, echter deze is binnen bestaand 

stedelijk gebied gelegen en redelijk kleinschalig. Het gegeven dat de woningbouw bij 

recht mogelijk is gemaakt, impliceert dat er concrete belangstelling bestaat voor de 

woningen. De vraag hierbij is of dat het geval is. Hiermee zou dan meteen de behoefte 

aantoonbaar gemaakt zijn. 

 

Gezien de geboden ontwikkelruimte voor rijwoningen zal volgens de provincie de Ladder 

Duurzame Verstedelijking iets uitgebreider behandeld kunnen worden. In de huidige 

vorm wordt hier volgens de provincie te beknopt aandacht aan gegeven. Wij zien met het 

oog op de provinciale belangen voor het overige geen beletselen bij de verdere procedure 

van het bestemmingsplan mits het ontwerpbestemmingsplan ten opzichte van het nu 

voorliggende voorontwerp ongewijzigd in procedure wordt gebracht. Bij eventuele 

wijzigingen dienen deze geen strijdigheden met de provinciale belangen te bevatten. 

 

Reactie gemeente 1.1 

De toelichting van het bestemmingsplan zal overeenkomstig de vooroverlegreactie van 

de provincie uitgebreid worden. 

 

Overlegreactie Waterschap Zuiderzeeland 

 

Het voorliggend plan voorziet in de mogelijkheid kleinschalige binnenstedelijke 

ontwikkelingen (woningbouw ter hoogte van de Walstraat en uitbreiding van een 

schoolgebouw) juridisch-planologisch mogelijk te maken. Daarnaast zijn enkele 

aanpassingen in voorliggend bestemmingsplan doorgevoerd als gevolg van 

ontwikkelingen op het gebied van onder andere wet- en regelgeving. 

 

Behoudens deze aanvullingen is het voorontwerpbestemmingsplan consoliderend van 

aard. 

 

Hoewel de relevante aspecten van de waterhuishouding over het algemeen goed zijn 

verwerkt op de verbeelding, in de toelichting en de regels van het plan, heeft het 

waterschap nog enkele op- en of aanmerkingen. 



 

2.1 In paragraaf 2.6 Waterbeleid, blz. 24 wordt met betrekking tot het beleid van het 

waterschap verwezen naar het Waterbeheerplan 2010-2015 (WBP2+). Ten aanzien van 

het voorgaande wijst het waterschap erop dat de Algemene Vergadering van Waterschap 

Zuiderzeeland op 27 oktober 2015 het Waterbeheerplan 2016-2021 "Het waterschap 

midden in de maatschappij" heeft vastgesteld. Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) 

is de opvolger van WPB2-1- en bevat langetermijndoelen (zichtjaar 2050), doelen voor 

de planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen met gebieds-

partners) uit gaat voeren. De doelen en maatregelen hebben betrekking op de kerntaken 

van het waterschap (waterveiligheid, schoon water, voldoende water) en het thema 

'water en ruimte'. 

 

Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden, zoals peilbeheer, onderhoud aan dijken en 

het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen, zoals de implementatie van 

de Deltabeslissing Waterveillgheid. Het WPB3 is digitaal opvraagbaar en te downloaden 

via de site van het waterschap: www.zuiderzeeland.nl. Het waterschap verzoekt de 

gemeente de (inhoud van de) tekst hierop aan te passen. 

 

Reactie gemeente 2.1 

De toelichting van het bestemmingsplan zal op dit punt aangepast worden. 

 

2.2 Het waterschap wijst op paragraaf 2.7, ‘Waterparagraaf’, blz. 25 onder het kopje 

‘Ontwikkeling Walstraat’ op de digitale watertoets van Waterschap Zuiderzeeland die op 3 

juli 2015 een standaard waterparagraaf/uitgangspuntennotitie (dossiercode 20150703-

37-11208).is ingediend. 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. In de 

toelichting van het voorliggend plan is de tekst van de standaard 

waterparagraaf/uitgangspuntennotitie opgenomen. Ten aanzien van de tekst onder de 

beleidsthema's 'Voldoende water' onder 'Wateroverlast' en 'Schoon water' onder 'Goed 

omgaan met afvalwater' heeft het waterschap nog een aanvulling. 

 

 Voldoende water - Wateroverlast 

De locatie van de ontwikkeling is gelegen in het stedelijk gebied van Kraggenburg. 

Conform de beleidsregel 'Compensatie toename verharding en versnelde afvoer' dient 

de netto toename aan verharding vanaf 750 m2 (betreft grens compensatieplicht voor 

plannen binnen stedelijk gebied) te worden gecompenseerd. Met het doorlopen van 

de digitale watertoets is destijds aangegeven dat met de ontwikkeling ter hoogte van 

de Walstraat (6 a 7 woningen) sprake is van een toename van het verhard oppervlak 

met circa 850 m2. Dit betekent dat conform de beleidsregel 'Compensatie toename 

verharding en versnelde afvoer' 5% van de totale toename van het verhard oppervlak 

(850 m2) dient te worden gecompenseerd (is 42 m2). 

 

 

 Schoon water - Goed omgaan met afvalwater 

Onder 'Goed omgaan met afvalwater' is een algemene beschrijving over afvalwater 

opgenomen. 

Het waterschap mist hierbij een beschrijving van de manier waarop met voorliggende 

ontwikkeling hieraan invulling zal worden gegeven (zoals aansluiting van de woningen 

op het gemeentelijk rioolstelsel). 

 

Ten aanzien van het voorgaande verzoekt het waterschap de gemeente meer 

duidelijkheid te geven over de ontwikkeling ter hoogte van de Walstraat en, indien de 

toename van het verhard oppervlak onveranderd blijft, op welke manier de 

compenserende maatregelen genomen worden. 

 

Reactie gemeente 2.2 

http://www.zuiderzeeland.nl/


De aangegeven oppervlakte aan nieuwe verharding in de digitale watertoets is onjuist. 

Telefonisch contact met het waterschap wijst uit dat uitsluitend het bouwvlak wordt 

aangemerkt als nieuwe verharding. Het bouwvlak is circa 520 m². Wordt hierbij ook nog 

in aanmerking genomen dat in het oude bestemmingsplan een gedeelte van het 

bouwvlak reeds bestemd was als woonwagenstandplaats (waar ook al verharding 

mogelijk was) dan blijkt dat de oppervlakte aan nieuwe verharding ruim onder de grens 

van 750 m² blijft. Er hoeft dan ook geen watercompensatie gerealiseerd te worden. De 

toelichting van het bestemmingsplan zal op dit punt aangepast worden. Ook de paragraaf 

over afvalwater zal aangepast worden naar aanleiding van de opmerking van het 

waterschap. 

 

2.3 Op de verbeelding van voorliggend plan zijn hoofdwatergangen, waterpartijen en 

overige waterhuishoudkundige voorzieningen bestemd met 'Water'. Ten aanzien van de 

watergangen merkt het waterschap op dat delen van deze watergangen niet als zodanig 

de bestemming 'Water' hebben gekregen. Het gaat om de volgende watergangen: 

 

 Leemvaart, deel ten westen van de Leemkade en parallel langs plangebiedgrens 

dat bestemd is met 'Groen'. 

 

 Paardentocht, deel ten noordoosten van Kraggenburg en parallel langs de 

Kraggenburgerweg dat bestemd is met 'Verkeer'. Wij verzoeken u hierbij deze 

(resterende delen van de) watergangen alsnog op te nemen op de verbeelding en 

te bestemmen met 'Water'. 

 

Daarnaast merkt het waterschap op dat, een deel van het watersysteem langs de 

noordzijde van de Zuiderringweg (ter hoogte van de Koelhuisweg) en langs de zuidzijde 

van de Leemringweg op de verbeelding apart is bestemd met 'Water'. De overige 

(aansluitende) delen van dit watersysteem zijn anders bestemd. 

 

Reactie gemeente 2.3  

Een strook in de Leemvaart is per abuis bestemd als ‘Groen’. De betreffende strook zal 

overeenkomstig de feitelijke situatie en het oude bestemmingsplan bestemd worden als 

‘Water’. De verbeelding zal op dit punt aangepast worden. 

 

Het betreffende gedeelte van de Paardentocht en het bijbehorende talud zijn per abuis 

als ‘Verkeer’ bestemd. De bestemming ‘Water’ zoals die ligt ten oosten van het 

betreffende plandeel zal doorgetrokken worden over de tocht en het talud. De 

verbeelding zal op dit punt aangepast worden. 

 

De betreffende sloot langs de Zuiderringweg is overeenkomst het voorgaande 

planologisch regime (bestemmingsplan ‘Kraggenburg 2004, herziening woon-

/werkclusters Zuiderringweg/Leemringweg’) bestemd als ‘Water’. Het klopt dat deze 

wijze van bestemmen afwijkt van de elders in het plan aangehouden wijze van 

bestemmen van ondergeschikte watergangen. Dit is voor ons onvoldoende aanleiding om 

de verbeelding aan te passen. 
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Nota van ambtshalve wijzigingen tussen voorontwerp- en 

ontwerpbestemmingsplan ‘Kraggenburg’ 

 

Aanpassingen toelichting 

 

• Diverse ondergeschikte aanpassingen en correcties in tekst, nummering en 

opmaak. 

• Paragraaf 2.2: De meest recente bevolkingsaantal is 1 maart 2016, 46.603 

(bron: CBS)  

• Paragraaf 2.5: Beeldkwaliteitsparagraaf bestemmingsplan ‘Kraggenburg 2004, 

Noordermeent 2’ besproken en toegevoegd als bijlage. 

• Paragraaf 2.8.2: Inhoudelijk afgestemd met ontwerpbesluit hogere waarde. 

• Paragraaf 2.9: Aanvullen ten behoeve van de uitbreidingsmogelijkheid van het 

dorpshuis is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Opnemen als bijlage en 

naar verwijzen in paragraaf 2.9.. 

• Paragraaf 2.10: De paragraaf cultuurhistorie/archeologie is herschreven. 

• Paragraaf 3.3 e.a.: Toegevoegd uitbreidingsmogelijkheid dorpshuis. Geregeld 

met planschadeverhaalovereenkomst en recht van opstal. 

• Paragraaf 3.4 en 4.3: Toegevoegd bestemming ‘Wonen – Voormalige kerk’ 

inclusief beschrijving. 

• Bijlage 3: ‘Akoestisch onderzoek ontwikkeling Walstraat’ vervangen door 

meest actuele versie. 

 

Aanpassingen regels 

• Invoegen in 4.2.1, onder c. ‘%’ achter 70  

• Invoegen  

 

4.4.2 Afwijken 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van 

het bepaalde in 4.2.1, onder d. en toestaan dat de afstand van een 

bedrijfsgebouw tot de zijdelingse perceelsgrens wordt verminderd tot 0 m; 

 

4.4.3 Afwegingskader 

Een in 4.4.1 of 4.4.2 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden 

verleend indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

… 

• Invoegen 7.2.1, onder b, onder 5 ‘vrijstaand’ voor ‘… bijbehorend bouwwerk’ 

conform oude bestemmingsplan. 

• Verwijderen 8.1, onder i.  evenementen, zoals een rommelmarkt, een kermis 

en een sponsorloop; De definitiebepaling staat onder de definities. 

• Verwijderen 10.2.1, onder c. ‘het bebouwingspercentage van het bouwvlak 

bedraagt 100, maar ter plaatse van de aanduiding 'maximum 

bebouwingspercentage (%)' mag het bebouwingspercentage niet meer 

bedragen dan het aangegeven percentage’; 

• Vervangen 12.2.2 ‘c’ door ‘a’. 

• Verwijderen 13.1, onder d. evenementen, zoals een rommelmarkt, een kermis 

en een sponsorloop; De definitiebepaling staat onder de definities. 

• Vervangen 13.2.2, onder a. ’18 m’ door ’15 m’ conform oude 

bestemmingsplan. 

• Verwijderen 15.1, onder e. evenementen, zoals een rommelmarkt, een kermis 

en een sponsorloop; De definitiebepaling staat onder de definities. 

• Verplaatsen 15.1 sub j parkeervoorzieningen, naar onder e, zodat het niet valt 

onder ‘met daarbijbehorende’. 

• Voor de kerk wordt een specifieke bestemming ‘Wonen – Voormalige kerk’ 

opgenomen die een op een overgenomen wordt uit bestemmingsplan 

‘Kraggenburg 2004, Noordermeent 2’. Naar aanleiding hiervan wordt artikel 17 

herschreven en hernummerd. 



• Aanpassen 17.1, onder b. ‘voor garageboxen’ vervangen door ‘uitsluitend 

garageboxen ten dienste van het wonen’; 

• Invoegen 17.2.1, onder d.: ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' 

mogen woonhuizen uitsluitend twee-aaneen en vrijstaand worden gebouwd; 

• Vervangen 17.2.2, onder h ‘3 m’ door ‘6 m’ 

• Invoegen  

17.4.1 Afwijken 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van 

het bepaalde in 17.2.1, onder k. en toestaan dat de afstand van een 

vrijstaande zijgevel tot de zijdelingse perceelsgrens wordt verminderd tot 0 m; 

 

17.4.2 Afwegingskader 

Een in 17.4.1 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend 

indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

e. de sociale veiligheid; 

f. de externe veiligheid. 

• Artikel 18 aanpassen opmaak kop van het artikel. 

• Toevoegen en verwijzen naar bijlage met daarin de locatie van woonboot ‘’t 

Zwaantje’. 

 

Aanpassingen verbeelding 

• Naar aanleiding van het toevoegen van de specifieke bestemming ‘Wonen – 

Voormalige kerk’ wordt de verbeelding aangepast. 

• De uitbreiding van de het dorpshuis is opgenomen. 
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Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen bestemmingsplan 

‘Kraggenburg’ 

 

Op 15 juni 2016 heeft het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder 

bekend gemaakt dat zij met ingang 16 juni 2016 het ontwerpbestemmingplan 

‘Kraggenburg’ zes weken ter inzage legt. 

 

Gedurende deze periode zijn er drie zienswijzen ingediend. In de vertrouwelijke bijlage 

‘Lijst indieners zienswijzen’ zijn de adresgegevens van de indieners terug te vinden. 

 

Zienswijze 1 (Tennet TSO B.V.):  

Tennet geeft aan dat binnen de grenzen van het bestemmingsplan zich de 110.000 Volt 

hoogspanningsverbinding Vollenhove - Ens Zwijnstocht met een bijbehorende 

belemmerde strook van totaal 50 meter (25 meter ter weerszijden van het hart) bevindt. 

In het plan is aldus Tennet geen rekening gehouden met de aanwezige 

hoogspanningsverbinding. Deze valt met een klein stukje van de belemmerde strook 

binnen de grenzen van het ontwerpbestemmingsplan. Tennet verzoekt de gemeente om 

deze verbinding met bijbehorende regels op te nemen in het bestemmingsplan en op de 

verbeelding met de bijbehorende belemmerde strook. 

 

1. Beantwoording gemeente 

De hoogspanningsleiding zelf ligt buiten het plangebied maar de belemmerde strook ligt 

er deels binnen. Er is in de ontwerpfase van het bestemmingsplan geen rekening 

gehouden met het toekennen van een dubbelbestemming voor deze strook waarin als 

gevolg van de hoogspanningsleiding beperkingen gelden. Tennet stelt terecht dat dit wel 

had moeten gebeuren. Zowel de toelichting, de planregels als de verbeelding worden 

conform de door Tennet aangeleverde tekstvoorstellen aangepast. 

 

Zienswijze 2: 

 

2.1  

[Indieners] merken op dat de locatie ‘Walstraat’ thans is ingericht als openbaar groen en 

feitelijk in gebruik is als speelweide voor de kinderen van de Walstraat en de A.J. 

Rennenstraat. [Indieners] stellen het niet eens te zijn met de motivatie van de 

gemeente, zoals verwoord in haar beantwoording op de inspraakreacties inzake het 

voorontwerp. In deze reactie geeft de gemeente aan het belang van de realisatie van zes 

nieuwe woningen zwaarder te laten wegen dan het belang van en het recht op een 

veilige speelplaats voor de kinderen in de buurt.  

 

2.1 Beantwoording gemeente 

Voor de goede orde merken wij op dat het voorliggende bestemmingsplan voor de locatie 

Walstraat niet zes maar maximaal zeven woningen mogelijk maakt. De woningen moeten 

gesitueerd zijn binnen het bouwvlak en moeten uitgevoerd worden als rijwoning. Dit 

betekent dat er mogelijk één rijtje van zes of zeven woningen gebouwd wordt maar dat 

het ook mogelijk is om bijvoorbeeld één blokje van drie en een blokje van vier woningen 

te bouwen. 

 

In het oude bestemmingsplan heeft de locatie ‘Walstraat’ deels de bestemming 

‘Woonwagencentrum’ en deels de bestemming ‘Bos’. Bestemmingsplanmatig is de locatie 

niet specifiek aangewezen als speelterrein. In het nieuwe bestemmingsplan worden de 

bestemming ‘Woonwagencentrum’ en de bestemming ‘Bos’ (deels) omgezet naar de 

bestemmingen ‘Wonen’, ‘Tuin’ en ‘Groen’. De gronden direct ten zuiden van de locatie 

‘Walstraat’ hebben in het oude bestemmingsplan de bestemming ‘Groen’. Hier zijn 

speelvoorzieningen wel toegestaan. In het nieuwe bestemmingsplan blijft deze 

groenstrook intact en wordt zelfs iets uitgebreid. 



Dat de locatie ter plaatse van de bestemmingen ‘Woonwagencentrum’ en ‘Bos’ 

momenteel is ingericht als een grasveld heeft te maken met het verdwijnen van de 

woonwagenstandplaats. 

 

Vanuit Kraggenburg heeft ons herhaaldelijk het signaal bereikt dat er een grote behoefte 

is aan woningbouwmogelijkheden in het dorp. Om deze reden is er in de afweging veel 

gewicht toegekend aan het snel kunnen realiseren van woningen. Er zijn in de nabijheid 

van het plangebied voldoende alternatieve plekken waar gespeeld kan worden. Wij 

menen dat in het bestemmingsplan op dit punt de goede ruimtelijke ordening voldoende 

is aangetoond en achten het niet nodig om het plan op dit punt aan te passen. 

 

2.2 

[Indieners] voeren aan dat deze zes woningen van geen enkel belang zijn en niet 

voorzien in de noodzakelijke ontwikkeling van Kraggenburg met vrije sector woningen en 

sociale woningen. [Indieners] menen dat het nodig is dat hiervoor op zo kort mogelijke 

termijn kavel ‘Penders’ dan wel kavel ‘Paauw’ tot ontwikkeling worden gebracht. 

 

2.2. Beantwoording gemeente 

De gemeente zet voor Kraggenburg in op zowel de ontwikkeling van inbreidingslocaties 

als op de ontwikkeling van een uitleglocatie. De gemeente spant zich in voor de 

(gedeeltelijke) ontwikkeling van de kavel Penders. Omdat de kavel ‘Penders’ in handen is 

van een marktpartij is ontwikkeling op korte termijn niet mogelijk. De (economische) 

uitvoerbaarheid van deze locatie is vooralsnog niet voldoende aan te tonen. Om toch op 

relatief korte termijn te kunnen voorzien in de kennelijke behoefte aan 

nieuwbouwwoningen heeft de gemeente besloten om de inbreidingslocatie ‘Walstraat’ 

actief op te pakken. Deze keuzes zijn vastgelegd in de ‘Ontwikkelperspectieven 

Noordoostpolder’. Onze gemeenteraad heeft hier op 18 april 2016 mee ingestemd. Bij 

deze gelegenheid heeft het college van burgemeester en wethouders toegezegd de kavel 

‘Paauw’ (eigendom gemeente) pas te verkopen zodra zeker is dat woningbouw op de 

kavel ‘Penders’ gerealiseerd kan worden. Indien de ontwikkeling van kavel ‘Penders’ 

binnen twee jaar niet lukt, dan wordt het mogelijk maken van woningbouw op de kavel 

‘Paauw’ opnieuw overwogen. Voor de uitleglocaties kan pas een bestemmingsplan in 

procedure gebracht worden nadat de (economische) haalbaarheid van de ontwikkeling 

voldoende aangetoond kan worden. 

 

2.3 

[Indieners] geven tevens aan dat uit het akoestisch onderzoek blijkt dat locatie niet 

voldoet aan de wettelijke geluidsnorm. [Indieners] geven aan dat in het onderzoek niet is 

meegenomen dat het wegverkeerslawaai is toegenomen als gevolg van het in 2016 

gerealiseerde wortelverwerkingsbedrijf Top Fresh. Dit heeft volgens [indieners] tot een 

hogere geluidsbelasting geleid. 

 

2.3 Beantwoording gemeente 

Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op tellingen die in augustus 2015 zijn uitgevoerd. 

Zoals indieners correct aangeven is de nieuwbouw van Top Fresh pas na deze datum in 

gebruik genomen. Wij hebben het bureau dat het akoestisch onderzoek heeft uitgevoerd 

gevraagd het onderzoek aan te passen aan de actuele verkeerssituatie.  

 

Net als uit de eerdere versie van het geluidsonderzoek blijkt dat op een aantal 

toetspunten niet wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde wat betreft 

wegverkeerslawaai. De Wet geluidhinder geeft de mogelijkheid om een hogere 

grenswaarde vast te stellen. Hiervoor moet eerst wel onderzocht worden of er 

maatregelen genomen kunnen worden om de geluidsbelasting terug te dringen. Indien 

blijkt dat de voorgedragen oplossingen vanuit stedenbouwkundig, verkeerskundig, 

vervoerskundig of financieel opzicht niet mogelijk zijn of onvoldoende effect hebben, kan 

er een hogere grenswaarde verleend worden. De voorgestelde maatregelen zijn 

beoordeeld en het blijkt dat de voorgestelde maatregelen niet mogelijk zijn of 



onvoldoende effect hebben. De maximale ontheffingswaarde wordt niet overschreden. 

Het college van B&W kan dus een hogere grenswaarde vaststellen. Bij de 

omgevingsvergunning voor het bouwen van de woningen zal aangetoond moeten worden 

dat voldaan kan worden aan de geldende binnenwaarden. Hiermee is de goede 

ruimtelijke ordening wat betreft wegverkeerslawaai voldoende aangetoond. Het 

aangepaste akoestisch onderzoek wordt als bijlage bij de toelichting gevoegd. De tekst 

van de toelichting wordt aangepast aan de uitkomsten van het aangepaste akoestisch 

onderzoek. Tevens zal het college van B&W het besluit hogere waarden gewijzigd 

vaststellen ten opzichte van het hogere waarde besluit zoals dat als ontwerp ter inzage 

heeft gelegen. 

 

2.4 

[Indieners] sluiten af met de opmerking dat zij om bovenstaande redenen de 

Gemeenteraad verzoeken deze locatie te laten bestaan als speelweide / openbaar groen 

en af te wijzen als bouwlocatie. [Indieners] roepen de gemeenteraad op om alle energie 

op uitbreiding van Kraggenburg te richten. 

 

2.4 Beantwoording gemeente 

Zie gemeentelijke beantwoording 2.1 en 2.2. 

 

Zienswijze 3: 

 

3.1 

[Indieners] geven dat het te betreuren dat de groenstroken in Kraggenburg plaats 

moeten maken voor woningen. [Indieners] stellen dat Kraggenburg bekend staat om 

ruimte en groen en dat dit nu wordt dit ingeruild voor woningen. [Indieners] geven aan 

dat de bomen zijn weggehaald om de entree van het dorp te verfraaien en het groene 

karakter van het dorp te benadrukken. 

 

3.1 Beantwoording gemeente 

Rond 2013 is op de locatie ‘Walstraat’ op verzoek van omwonenden de aanwezige 

bosstrook gerooid. Er is vervolgens, onder meer in overleg met dorpsbelang 

Kraggenburg, gekozen voor een nieuwe inrichting met gras en enkele bomen. Pas later is 

de locatie ‘Walstraat’ als potentiële inbreidingslocatie in beeld gekomen. Bij de 

raadsbehandeling van de ontwikkelperspectieven (18 april 2016) heeft de gemeenteraad 

van Noordoostpolder definitief ingestemd met het aanwijzen van de locatie ‘Walstraat’ als 

inbreidingslocatie. 

 

Wij erkennen dat er met het bestemmingsplan openbaar groen (bestemming ‘Bos’) 

wegbestemd wordt. Wij hebben het belang van woningbouw echter zwaarder gewogen 

dan het in stand houden van een relatief klein deel van de bestaande groenstructuur van 

Kraggenburg. De huidige inrichting van de locatie als grasveld met enkele bomen bestaat 

bovendien slechts sinds enkele jaren en is dus niet aan te merken als karakteristiek voor 

Kraggenburg. 

 

Zie voor het overige gemeentelijke beantwoording 2.1. 

 

3.2 

[Indieners] geven tevens aan dat het veldje aan de Walstraat, sinds de bomen 

weggehaald zijn, gebruikt door veel kinderen om te spelen. [Indieners] stellen dat het 

een veilige en voor ouders overzichtelijke plek is. 

 

3.2 Beantwoording gemeente 

Zie gemeentelijke beantwoording 2.1. 

 

3.3 



[Indieners] wijzen op de kavel ‘Penders’ waar veel meer woningen gebouwd kunnen 

worden. [Indieners] bij ontwikkeling op de kavel ‘Penders’ niet hoeft te worden ingebreid. 

[Indieners] vragen de gemeente, met het oog op de recente ontwikkeling met betrekking 

tot de projectontwikkelaar Mega Home, enig geduld uit te oefenen met het bebouwen 

van de groenstroken in Kraggenburg. 

 

3.3 Beantwoording gemeente 

Zie gemeentelijke beantwoording 2.2. 

 

3.4 

[Indieners] geven aan dat het in een gesprek met de gemeente duidelijk is geworden dat 

het nog niet bekend is wat voor soort huizen er gebouwd gaan worden. [Insprekers] 

stellen dat het voor hen nogal een verschil uitmaakt of er koop- of huurhuizen gebouwd 

gaan worden. [Indieners] stellen dat dit invloed heeft op de waarde van hun huis bij 

eventuele verkoop. [Indieners] wijzen verder op mogelijke overlast. Zij geven aan in het 

verleden te maken gehad te hebben met jongeren in de starterswoningen aan Het Klif en 

met jongeren die in de seniorenwoningen in Kraggenburg wonen. [Indieners] geven aan 

dat dit vaak huizen zijn met veel wisselende bewoners. De woningen aan de Walstraat 

komen met de tuinen naar de Gerrit Klokstraat en A.J. Rennenstraat te liggen en kunnen 

volgens [indieners] voor veel overlast zorgen.  

 

3.4 Beantwoording gemeente 

In een bestemmingsplan wordt niet aangegeven of er op een locatie uitsluitend koop- 

dan wel huurwoningen gerealiseerd mogen worden. Ook voor de locatie Walstraat is dit 

open gelaten. In de eerste paragraaf van de gemeentelijke beantwoording 2.1 

(hierboven) wordt beschreven welke programmering het bestemmingsplan qua 

bouwvolume toelaat. Bij de economische doorberekening van het plan is de gemeente 

uitgegaan van een blokje van vier en een blokje van drie rijwoningen in de koopsector. 

Dit betreft echter een voorbeeldverkaveling. Wat er uiteindelijk gerealiseerd zal worden 

hangt af van de invulling die de markt aan de locatie zal geven. Hierbij zal in ieder geval 

voldaan moeten worden aan de stedenbouwkundige kaders die hierboven omschreven 

zijn. 

 

Wat betreft overlast worden woningen niet aangemerkt als een hinder veroorzakende 

functie ten opzichte waarvan op grond van de milieuzoneringseisen richtafstanden in acht 

gehouden moeten worden. Dit geldt voor zowel koop- als huurwoningen. De aanpak van 

mogelijke overlast door bewoners wordt niet geregeld in een bestemmingsplan, maar via 

de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). 

 

Het realiseren van woonbebouwing ter plaatse van de locatie ‘Walstraat’ is naar onze 

mening aanvaardbaar. Niet ontkend wordt dat de omgeving van het perceel van 

appellanten zal wijzigen. Deze wijzigingen zijn naar onze mening niet van dien aard dat 

dit leidt tot een onaanvaardbaar woon- en leefklimaat. De afstand van het perceel van 

indieners tot de gronden waarop woningbouw mogelijk wordt gemaakt, is alleszins 

acceptabel binnen de bebouwde kom. Binnen de gebouwde omgeving is het gebruikelijk 

dat tuinen aan elkaar grenzen. In de voorliggende situatie worden de tuinen gescheiden 

door een groenstrook met een pad waardoor er zelfs enige afstand tussen de tuinen aan 

de Gerrit Kloksstraat en de A.J. Rennenstraat en de tuinen bij de nieuwe woningen op de 

locatie ‘Walstraat’ in acht genomen moet worden. 

 

Indien indieners een aanzienlijke waardevermindering van hun eigendom voorzien en van 

mening zijn dat deze schade niet voor hun rekening dient te blijven, kan een verzoek om 

tegemoetkoming in de planschade ingediend worden. 

 

Hierbij merken wij op dat er bij het al dan niet toekennen van planschade sprake moet 

zijn van een gewijzigde bestemming van gronden in een nieuw bestemmingsplan ten 

opzichte van een oud bestemmingsplan. Bij de beoordeling of er sprake is van 



planschade zal meegenomen worden dat in het oude bestemmingsplan op de locatie 

‘Walstraat’ in de bestemming ‘Woonwagencentrum’ al bouwmogelijkheden bestonden. 

Het is aan indieners om een dergelijk verzoek in te dienen. Er is overigens niet altijd 

recht op een volledige vergoeding van geleden schade. Bepaalde zaken behoren namelijk 

tot de normale maatschappelijke ontwikkelingen. Vandaar dat 2% van de schade onder 

normaal maatschappelijk risico valt en dus niet wordt vergoed.  

 

3.5 

[Insprekers] maken zich zorgen over het aantal auto's dat in de Walstraat neergezet gaat 

worden. [Insprekers] stellen dat de Walstraat een van de in- en uitgaande wegen van het 

dorp is. [Insprekers] vrezen dat als het daar vol staat met geparkeerde auto’s dit de 

veiligheid niet ten goede komt. 

 

3.5 Beantwoording gemeente 

Bij de ontwikkeling van de locatie ‘Walstraat’ zal worden voorzien in voldoende 

parkeerplaatsen. Ter plaatse van de locatie ‘Walstraat’ is de verkeersbestemming breder 

dan het feitelijke profiel van de Walstraat. Deze strook zal ingericht worden voor 

langsparkeren. 
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Bijlage 12  Nota ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan 
Kraggenburg 
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Nota ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan ‘Kraggenburg’ 

 

Tussen het ontwerpbestemmingsplan en het definitief vastgestelde bestemmingsplan zijn 

de volgende ambtelijke wijzigingen doorgevoerd. 

 

Toelichting: 

 

Bijlage 4: Akoestisch onderzoek Walstraat 

Het akoestisch onderzoek is aangepast zodat de voetprint van het potentiële gebouw in 

overeenstemming is met het op de verbeelding van het bestemmingsplan opgenomen 

bouwvlak. Hierdoor klopt het akoestisch onderzoek met wat in het voorliggend 

bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt. 
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Regels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het bestemmingsplan Kraggenburg met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00549-VS01 van de gemeente Noordoostpolder; 

1.2  bestemmingsplan 

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

1.3  aanduiding 

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

1.4  aanduidingsgrens 

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.5  aan huis verbonden bedrijf 

de in Bijlage 1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten genoemde 
bedrijvigheid, dan wel naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te 
stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud 
van de woonfunctie kan worden uitgeoefend; 

1.6  aan huis verbonden beroep 

de uitoefening van een beroep (dan wel het verlenen van diensten) op administratief, 
maatschappelijk, juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk 
te stellen gebied, dat in of bij een woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende 
mate de woonfunctie blijft behouden en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling 
heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

1.7  achtererfgebied 

erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van 
daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder 
het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te 
komen; 

1.8  agrarisch bedrijf 

een bedrijf, dat geheel of overwegend is gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van 
producten door het telen van gewassen en/of het houden van dieren;   

1.9  ander-werk 

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid; 

1.10  archeologische waarde 

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

1.11  bebouwing 

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

1.12  bebouwingspercentage 

de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven 
gronden; 
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1.13  bedrijf 

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, 
inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend 
plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop 
dan wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen dan wel 
goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen; 

1.14  bedrijfsgebouw 

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.15  bedrijfswoning 

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

1.16  beroeps- of bedrijfsvloeroppervlakte 

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

1.17  bestemmingsgrens 

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.18  bestemmingsvlak 

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.19  Bevi-inrichting 

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

1.20  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;                  

1.21  bijbehorend bouwwerk 

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde 
perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd 
gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; 

1.22  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; 

1.23  bouwgrens 

de grens van een bouwvlak; 

1.24  bouwlaag 

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

1.25  bouwperceel 

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

1.26  bouwperceelgrens 

een grens van een bouwperceel; 
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1.27  bouwvlak 

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

1.28  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; 

1.29  consumentenvuurwerk 

vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik; 

1.30  dak 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk; 

1.31  detailhandel 

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

1.32  dienstverlening 

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden; 

1.33  dienstverlenend bedrijf en/of dienstverlenende instelling 

een bedrijf of instelling waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van 
economische en maatschappelijke diensten aan derden, waaronder zijn begrepen 
kapperszaken, schoonheidsinstituten, fotostudio's en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bedrijven en inrichtingen, evenwel met uitzondering van een garagebedrijf en 
een seksinrichting; 

1.34  discotheek 

een gebouw, waarin de bedrijfsuitoefening hoofdzakelijk is gericht op het bieden van 
gelegenheid tot dansen op muziek en het serveren van al dan niet alcoholhoudende 
dranken; 

1.35  eerste bouwlaag 

de bouwlaag op de begane grond; 

1.36  erf 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 
gebouw en, voor zover een bestemmingsplan van toepassing is, deze die inrichting 
niet verbiedt; 

1.37  evenement 

een voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of 
vermaak, feesten en muziekvoorstellingen daaronder begrepen, waarvoor ingevolge 
regelgeving een melding moet worden gedaan dan wel een omgevingsvergunning 
moet worden aangevraagd en verleend;   

1.38  extensieve openluchtrecreatie 

vormen van recreatief medegebruik door middel van al dan niet aangelegde en 
aanwezige voorzieningen, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte, 
zoals wandel-, ruiter- en fietspaden;  

1.39  gebouw 

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

bouw waarbij de zijgevel van een woonhuis (gedeeltelijk) aan bijbehorende 
bouwwerken van een ander woonhuis grenzen;  

1.41  hoofdgebouw 

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

1.42  horeca 

'horeca I': 
een bedrijf dat is gericht op het bieden van logies (hotelbedrijf) en het verstrekken van 
maaltijden voor gebruik ter plaatse (restaurantbedrijf, waaronder ook worden verstaan 
lunchrooms, eethuizen, bistro's, automaten, broodjeszaken en dergelijke), met 
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

'horeca II': 
een bedrijf dat is gericht op het ter plaatse verstrekken van dranken, met uitzondering 
van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

'horeca III': 
elke voor het publiek, al dan niet tegen betaling toegankelijke lokaliteit, die in 
belangrijke mate is ingericht of wordt gebruikt voor het dansen, zoals discotheken en 
dancings, waarin al dan niet dranken voor gebruik ter plaatse worden verstrekt, met 
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

1.43  horizontale diepte 

de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel, 
dan wel de lengte van een bouwperceel, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg 
gekeerde bestemmingsgrens;  

1.44  kantoor 

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

1.45  landhoofd 

een bouwwerk dat de overgang vormt van een grondlichaam naar een brug of een 
viaduct;               

1.46  maatschappelijke voorzieningen 

het verlenen van diensten in de medische, sociale, educatieve, culturele, religieuze, 
(kinder)opvang en administratieve sfeer en andere vormen van dienstverlening, die 
een min of meer openbaar karakter hebben, en aan zorg gerelateerde woonvormen 
voor bewoners en begeleiders, met uitzondering van een seksinrichting;    

1.47  mantelzorg 

intensieve zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep 
wordt geboden aan een hulpbehoevende, ten behoeve van zelfredzaamheid of 
participatie, rechtstreeks voortvloeiend uit een tussen personen bestaande sociale 
relatie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten voor elkaar overstijgt, en waarvan de 
behoefte met een verklaring van een huisarts, wijkverpleegkundige of andere door de 
gemeente aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond; 

1.48  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; 

1.49  nutsvoorziening 

een voorziening ten dienste van een bedrijf, zoals een gas- en elektriciteitsbedrijf, dat 
opereert in een sector die beschouwd wordt van openbaar nut te zijn omdat het 
belangrijke producten of diensten ten nutte van het publiek levert;  
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1.50  ondergeschikte functie 

functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden 
gebruikt; 

1.51  onderkomens 

voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen 
en kampeermiddelen;  

1.52  openbaar toegankelijk gebied 

weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b , van de Wegenverkeerswet 1994, 
alsmede pleinen, parken, plantsoenen en ander openbaar gebied, niet zijnde water, 
dat voor publiek algemeen toegankelijk is;  

1.53  productiegebonden detailhandel 

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of 
toegepast in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan 
de productiefunctie; 

1.54  professioneel vuurwerk 

vuurwerk, niet zijnde consumentenvuurwerk; 

1.55  prostitutie 

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

1.56  risicovolle inrichting 

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

1.57  seksinrichting 

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval 
verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een 
seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in 
combinatie met elkaar; 

1.58  sportkantine 

een verblijfslocatie waarin de verstrekking van drank- en etenswaren gericht is op 
gebruikers van de sportvoorziening;  

1.59  Staat van Bedrijfsactiviteiten 

de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt; 

1.60  verbeelding/plankaart 

a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;  

b. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart);          

1.61  volkstuin 

een perceel grond dat zich niet in de onmiddellijke nabijheid van de woning van de 
gebruiker bevindt, waarop de gebruiker gewassen teelt voor eigen gebruik; 

1.62  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; 
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1.63  voorgevelrooilijn 

1. langs een wegzijde met een regelmatige of nagenoeg regelmatige ligging van de 
voorgevels van de bestaande bebouwing: 

 de evenwijdig aan de as van de weg gelegen lijn, die, zoveel mogelijk aansluitend 
aan de ligging van de voorgevels van de bestaande bebouwing, een zoveel 
mogelijk gelijkmatig beloop van de rooilijn overeenkomstig de richting van de weg 
geeft; 

2. langs een wegzijde waarlangs geen bebouwing als bedoeld onder 1 aanwezig is 
en waarlangs mag worden gebouwd: 

 bij een wegbreedte van ten minste 15 m, de lijn gelegen op 15 m uit de as van de 
weg; 

 bij een wegbreedte geringer dan 10 m, de lijn gelegen op 10 m uit de as van de 
weg; 

 bij een wegbreedte tussen de 10 m en de 15 m, de lijn gelegen op een afstand, die 
gelijk is aan de wegbreedte, uit de as van de weg;  

1.64  vuurwerkbedrijf 

inrichting waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 kg 
consumentenvuurwerk aanwezig is; 

1.65  wadi 

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

1.66  Wgh-inrichting 

een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht; 

1.67  woning 

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en 
bestemd voor de huisvesting van één huishouden; 

1.68  woongebouw 

een gebouw, dat meerdere naast elkaar en/of geheel of gedeeltelijk boven elkaar 
gelegen woningen omvat en dat qua uiterlijke verschijningsvorm als een eenheid 
beschouwd kan worden; 

1.69  woonhuis 

een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat; 

1.70  zolder 

de bovenste ruimte in een gebouw onmiddellijk onder de kap.  
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Artikel 2  Wijze van meten 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  bebouwingspercentage 

het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden; 

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk 

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

2.3  de dakhelling 

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.4  de goothoogte van een bouwwerk 

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

2.5  de hoogte van een dakopbouw 

vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de 
dakopbouw; 

2.6  de hoogte van een kap 

vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan 
het hoogste punt van de kap; 

2.7  de inhoud van een bouwwerk 

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

2.8  de oppervlakte van een bouwwerk 

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

2.9  het bebouwd oppervlak van een bouwperceel 

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen; 

2.10  peil 

a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de 
kruin van de weg; 

b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde 
hoogte van het aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw; 

c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot 
onduidelijkheden, een door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen 
peil.  
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. agrarische bedrijvigheid in de vorm van een grondgebonden agrarisch bedrijf;  

b. de waterhuishouding; 

c. extensieve openluchtrecreatie, zoals fiets- en voetpaden; 

d. sloten en watergangen; 

e. kavelpaden;  

met daarbijbehorende: 

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

g. andere-werken; 

h. ontsluitingswegen en paden; 

i. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

j. groenvoorzieningen; 

k. nutsvoorzieningen.  

3.2  Bouwregels 

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

3.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, geldt de volgende regel: 

a. de bouwhoogte mag niet meer dan 1,5 m bedragen. 

3.3  Specifieke gebruiksregels 

3.3.1  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 

a. het ophogen van gronden ten behoeve van het gebruik van gronden voor 
permanente bollenteelt;  

b. het gebruik van de gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het 
gebruik onttrokken voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die 
geschiedt in het kader van de normale agrarische bedrijfsvoering.   
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Artikel 4  Bedrijf 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 2' voor bedrijven die 
zijn genoemd in de categorieën 1 en 2 van Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.1' voor bedrijven die 
zijn genoemd in de categorieën 1, 2 en 3.1 van Bijlage 2 Staat van 
Bedrijfsactiviteiten; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf tot en met categorie 3.2' voor bedrijven die 
zijn genoemd in de categorieën 1, 2, 3.1 en 3.2 van Bijlage 2 Staat van 
Bedrijfsactiviteiten; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' tevens voor het wonen in een 
bedrijfswoning; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'detailhandel' tevens voor detailhandel in 
wooninrichtingsartikelen en/of stofferingen; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - jachtbouw' tevens 
voor de jachtbouw van (stalen) schepen; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - watersportbeurs' 
tevens voor een watersportbeurs; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' tevens voor een 
antennemast met zend-/ontvangstinstallatie; 

i. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen' tevens voor de 
verkoop van motorbrandstoffen, met uitzondering van lpg; 

met daarbijbehorende: 

j. gebouwen, waarbij geldt dat een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter 
plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';  

k. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

l. andere-werken; 

m. ontsluitingswegen en paden; 

n. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

o. groenvoorzieningen; 

p. nutsvoorzieningen; 

q. parkeervoorzieningen;  

met dien verstande dat:  

r. bedrijfskantoren zijn toegestaan op een vloeroppervlakte van ten hoogste 30% van 
de vloeroppervlakte van het bedrijf;  

s. detailhandel niet is toegestaan, met uitzondering van:  

1. productiegebonden detailhandel; 

2. detailhandel in auto's, boten, caravans, landbouwwerktuigen en grove 
bouwmaterialen; 

3. detailhandel in brand- en explosiegevaarlijke stoffen, mits dit geen 
onevenredig gevaar en/of hinder oplevert voor de directe omgeving;  

4. ter plaatse van de aanduidingen 'detailhandel', 'specifieke vorm van bedrijf 
- watersportbeurs' en 'verkooppunt motorbrandstoffen' de daarbij 
behorende detailhandel;  
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t. Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan, met uitzondering van bestaande 
Bevi-inrichtingen tot de bestaande omvang;  

u. Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan; 

v. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit 
milieueffectrapportage niet zijn toegestaan. 

4.2  Bouwregels 

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

4.2.1  Gebouwen 

Voor een gebouw gelden de volgende regels: 

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. een gebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is voor het 
parkeren of stallen van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd indien uit de 
aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen blijkt dat voldoende 
parkeer- of stallingsruimte wordt gerealiseerd; 

c. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer zijn dan 70%;   

d. de afstand van een gebouw tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder dan 2 
m bedragen;  

e. de onderlinge afstand tussen de gebouwen mag niet minder dan 2 m bedragen; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' mag de goothoogte 
niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte;  

g. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte 
niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum 
bouwhoogte (m)' mag de goothoogte respectievelijk bouwhoogte niet meer 
bedragen dan de aangegeven hoogte. 

4.2.2  Bedrijfswoningen 

Voor een bedrijfswoning gelden de volgende regels: 

a. de inhoud mag niet meer dan 600 m3 bedragen; 

b. de goothoogte mag niet meer dan 5,5 m bedragen.  

4.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,5 m 
bedragen;  

b. ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie' mag de bouwhoogte 
niet meer bedragen dan 40 m;  

c. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'verkooppunt motorbrandstoffen' mag de 
bouwhoogte van:  

1. luifels ten behoeve van de verkoop van motorbrandstoffen niet meer dan 3,5 m 
bedragen;  

2. overige bouwwerken, geen gebouw zijnde, niet meer dan 8 m bedragen; 

e. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 10 m bedragen. 
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4.3  Specifieke gebruiksregels 

4.3.1  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 

a. bewoning van bedrijfsruimten;  

b. het gebruik van gronden als staanplaats voor onderkomens en als opslag-, stort- of 
bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en 
producten, tenzij dit noodzakelijk is in verband met het normale beheer en 
onderhoud van de gronden en gebouwen. 

4.4  Afwijken van de gebruiksregels 

4.4.1  Afwijken 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.1 en 
tevens bedrijven worden toegelaten die niet zijn genoemd in Bijlage 2 Staat van 
Bedrijfsactiviteiten of die volgens Bijlage 2 Staat van Bedrijfsactiviteiten, van een 
hogere categorie zijn, voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de 
omgeving geacht kan worden te behoren tot de reeds toegelaten categorie, met dien 
verstande dat: 

a. Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan; 

b. vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan; 

c. Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan. 

4.4.2  Afwijken 

Burgemeester en wethouders kunnen bij omgevingsvergunning afwijken van het 
bepaalde in 4.2.1, onder d. en toestaan dat de afstand van een bedrijfsgebouw tot de 
zijdelingse perceelsgrens wordt verminderd tot 0 m. 

4.4.3  Afwegingskader 

Een in 4.4.1 of 4.4.2 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend 
indien geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie;  

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

e. de sociale veiligheid; 

f. de externe veiligheid.  
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Artikel 5  Bedrijf - Nutsvoorziening 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. nutsvoorzieningen, niet zijnde gasdrukregel- en meetstations,  

met daarbijbehorende: 

b. gebouwen, een bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken daar niet onder 
begrepen; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

d. andere-werken.  

5.2  Bouwregels 

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

5.2.1  Gebouwen 

Voor een gebouw gelden de volgende regels:  

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen. 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;   

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.  
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Artikel 6  Bos 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bos' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. bos; 

b. (hoog)opgaande afschermende beplanting; 

c. water en waterhuishoudkundige voorzieningen;   

d. het behoud, de bescherming en/of het herstel van de natuurwetenschappelijke 
en/of landschappelijke waarde; 

e. ontsluitingswegen; 

f. voet-, rijwiel- en ruiterpaden; 

g. kunstwerken;  

h. nutsvoorzieningen; 

met daarbijbehorende: 

i. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

j. andere-werken; 

k. voorzieningen. 

6.2  Bouwregels 

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

6.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, geldt de volgende regel: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouw zijnde mag niet meer dan 2,5 m 
bedragen. 
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Artikel 7  Centrum 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Centrum' aangewezen gronden zijn bestemd voor de volgende al dan niet 
gecombineerde doeleinden: 

a. voor zover het de eerste bouwlaag betreft:  

1. detailhandel;  

2. zakelijke dienstverlening al dan niet met een baliefunctie; 

3. dienstverlenende bedrijven en instellingen; 

4. sociale, maatschappelijke, (para)medische, educatieve en/of culturele 
doeleinden; 

5. horeca I;  

6. horeca II, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'horeca van categorie 2';  

7. wonen; 

b. voor zover het de tweede en volgende bouwlagen betreft:  

1. wonen; 

2. opslagdoeleinden en/of zakelijke dienstverlening ten dienste van en in directe 
relatie met de onder a genoemde doeleinden;  

c. kunstwerken; 

met daarbijbehorende: 

d. gebouwen; 

e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

f. andere-werken; 

g. tuinen en erven; 

h. verblijfsgebieden; 

i. nutsvoorzieningen; 

j. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

k. groenvoorzieningen; 

l. parkeervoorzieningen.  

7.2  Bouwregels 

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

7.2.1  Gebouwen 

Voor een gebouw gelden de volgende regels: 

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. in afwijking van het bepaalde onder a mogen bijbehorende bouwwerken buiten het 
bouwvlak worden gebouwd, waarbij geldt dat: 

1. de gezamenlijke oppervlakte niet meer mag bedragen dan 70 m2 en niet meer 
dan 50% van het achter de voorgevel gelegen erf; 

2. de goothoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk buiten het 
bouwvlak niet meer dan 3 m mag bedragen met dien verstande dat de 
goothoogte mag worden verhoogd tot ten hoogste 0,25 m boven de vloer van 
de eerste verdieping van het hoofdgebouw; 

3. de bouwhoogte van een aangebouwd bijbehorend bouwwerk buiten het 
bouwvlak niet meer mag bedragen dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw, 
verminderd met 2 m; 



 

  

 bestemmingsplan "Kraggenburg" (vastgesteld)  
 96 

  

4. de goothoogte van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk buiten het bouwvlak 
niet meer mag bedragen dan 3 m; 

5. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorende bouwwerk buiten het 
bouwvlak niet meer mag bedragen dan 6 m; 

6. een bijbehorend bouwwerk achter de voorgevelrooilijn moet worden gebouwd; 

c. een gebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is voor het 
parkeren of stallen van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd indien uit de 
aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen blijkt dat voldoende 
parkeer- of stallingsruimte wordt gerealiseerd; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte 
niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte. 

7.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende bepalingen: 

a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het 
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet 
meer dan 1 m bedragen;  

b. de bouwhoogte van kunstwerken, licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 
m bedragen;  

c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.   
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Artikel 8  Groen 

8.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 

b. speelvoorzieningen;  

c. water, waterhuishoudkundige voorzieningen en wadi's; 

d. voet- en fietspaden; 

e. in- en uitritten ten behoeve van aangrenzende percelen; 

f. parkeerplaatsen; 

g. kunstwerken; 

h. nutsvoorzieningen; 

i. evenementen;  

met daarbijbehorende: 

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, landhoofden daar onder begrepen; 

k. andere-werken. 

8.2  Bouwregels 

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

8.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:  

a. de bouwhoogte van speeltoestellen en speelvoorzieningen en bijbehorende 
hekwerken mag niet meer dan 4 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van kunstwerken en lichtmasten mag niet meer dan 12 m 
bedragen;   

c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.   
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Artikel 9  Horeca 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. horeca I en II;  

met daarbijbehorende: 

b. gebouwen; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

d. andere-werken; 

e. tuinen en erven; 

f. terrassen; 

g. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

h. groenvoorzieningen; 

i. parkeervoorzieningen.  

9.2  Bouwregels 

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

9.2.1  Gebouwen 

Voor een gebouw gelden de volgende regels: 

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. een gebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is voor het 
parkeren of stallen van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd indien uit de 
aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen blijkt dat voldoende 
parkeer- of stallingsruimte wordt gerealiseerd; 

c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 
'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte; 

d. een bedrijfswoning dient integraal onderdeel uit te maken van de 
bedrijfsbebouwing in die zin dat de bedrijfswoning aan-, op- of ingebouwd dient te 
worden;  

9.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het 
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet 
meer dan 1 m bedragen;  

b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;   

c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.   
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Artikel 10  Maatschappelijk 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. maatschappelijke voorzieningen; 

b. kunstwerken; 

met daarbijbehorende: 

c. gebouwen, een bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken daar niet onder 
begrepen; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

e. andere-werken; 

f. terreinen; 

g. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

h. groenvoorzieningen; 

i. nutsvoorzieningen; 

j. parkeervoorzieningen.   

10.2  Bouwregels 

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

10.2.1  Gebouwen 

Voor een gebouw gelden de volgende regels: 

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. een gebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is voor het 
parkeren of stallen van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd indien uit de 
aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen blijkt dat voldoende 
parkeer- of stallingsruimte wordt gerealiseerd; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' mag het 
bebouwingspercentage niet meer bedragen dan het aangegeven percentage;  

d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte 
niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte. 

10.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het 
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet 
meer dan 1 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van kunstwerken, licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 
m bedragen;  

c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.     
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Artikel 11  Maatschappelijk - Begraafplaats 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk - Begraafplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. een begraafplaats; 

met daarbijbehorende: 

b. gebouwen; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

d. andere-werken; 

e. terreinen en paden; 

f. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

g. groenvoorzieningen; 

h. parkeervoorzieningen.    

11.2  Bouwregels 

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

11.2.1  Gebouwen 

Voor een gebouw gelden de volgende regels:  

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen mag niet meer dan 50 m2 
bedragen. 

11.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:  

a. de bouwhoogte van kunstwerken mag niet meer dan 4 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;   

c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen.   
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Artikel 12  Recreatie - Volkstuin 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. niet-bedrijfsmatige (hobby)tuinbouw; 

met daarbijbehorende: 

b. gebouwen, een bedrijfswoning daar niet onder begrepen; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

d. andere-werken; 

e. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

f. nutsvoorzieningen; 

g. groenvoorzieningen; 

h. parkeervoorzieningen. 

12.2  Bouwregels 

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

12.2.1  Gebouwen 

Voor gebouwen gelden de volgende regels:  

a. per bestemmingsvlak is uitsluitend één gemeenschappelijk gebouw toegestaan, 
waarvan:  

1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 25 m2; 

2. de goothoogte niet meer mag bedragen dan 3 m; 

b. per volkstuin is niet meer dan één berging of tuinhuisje toegestaan, waarvan: 

1. de oppervlakte niet meer mag bedragen dan 3 m2; 

2. de hoogte niet meer mag bedragen dan 2,5 m.  

12.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:  

a. de bouwhoogte mag niet meer dan 1,5 m bedragen. 
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Artikel 13  Sport 

13.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Sport' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. sport- en speelvoorzieningen - niet zijnde voorzieningen voor gemotoriseerde en 
gemechaniseerde sporten en sporten met dieren - met de daarbijbehorende 
sportkantine;  

b. wegen en paden; 

c. kunstwerken; 

d. evenementen;  

met daarbijbehorende: 

e. gebouwen, een bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken daar niet onder 
begrepen; 

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

g. geluidwerende voorzieningen; 

h. andere-werken; 

i. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

j. nutsvoorzieningen; 

k. groenvoorzieningen; 

l. parkeervoorzieningen.   

13.2  Bouwregels 

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

13.2.1  Gebouwen 

Voor gebouwen gelden de volgende regels:  

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen; 

c. een gebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is voor het 
parkeren of stallen van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd indien uit de 
aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen blijkt dat voldoende 
parkeer- of stallingsruimte wordt gerealiseerd. 

13.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten en ballenvangers mag niet meer dan 
15 m bedragen;  

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 6 m bedragen.   
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Artikel 14  Tuin 

14.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 

met daarbijbehorende: 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

c. andere-werken; 

d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.  

14.2  Bouwregels 

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

14.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:  

a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het 
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet 
meer dan 1 m bedragen;  

b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;   

c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.  
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Artikel 15  Verkeer 

15.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen en straten; 

b. voet- en rijwielpaden; 

c. kunstwerken; 

d. nutsvoorzieningen; 

e. evenementen;  

f. parkeervoorzieningen; 

met daarbijbehorende: 

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bruggen, viaducten en landhoofden daar 
onder begrepen; 

h. andere-werken; 

i. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

j. groenvoorzieningen; 

15.2  Bouwregels 

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

15.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten en kunstwerken mag niet meer dan 
15 m bedragen;  

b. de bouwhoogte van bruggen en viaducten mag niet meer bedragen dan 7 m; 

c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.   
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Artikel 16  Water 

16.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Water' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. water en waterberging; 

b. waterwegen; 

c. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

d. kunstwerken;  

e. nutsvoorzieningen;  

met daarbijbehorende: 

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, kades, dammen, duikers, bruggen, steigers 
en landhoofden daar onder begrepen;  

g. andere-werken; 

h. recreatieve voorzieningen;  

i. oevers en groenvoorzieningen. 

16.2  Bouwregels 

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

16.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:  

a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten en kunstwerken mag niet meer dan 
12 m bedragen;   

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.   
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Artikel 17  Wonen 

17.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'garage' uitsluitend garageboxen ten dienste van het 
wonen; 

met daarbijbehorende: 

c. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;   

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

e. andere-werken; 

f. tuinen, erven en paden; 

g. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

h. parkeervoorzieningen.  

17.2  Bouwregels 

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

17.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor een hoofdgebouw gelden de volgende regels: 

a. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd, met dien 
verstande dat de horizontale diepte van het bouwvlak tot 15 m mag worden 
vergroot indien de horizontale diepte van het achtererfgebied 30 m of meer 
bedraagt;  

b. een hoofdgebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is 
voor het parkeren of stallen van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd 
indien uit de aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen blijkt 
dat voldoende parkeer- of stallingsruimte wordt gerealiseerd; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mogen woonhuizen uitsluitend 
vrijstaand worden gebouwd; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' mogen woonhuizen uitsluitend 
twee-aaneen en vrijstaand worden gebouwd;  

e. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' mogen woonhuizen uitsluitend in 
een rij van minimaal 3 woningen aaneengebouwd worden; 

f. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' mogen woongebouwen 
worden gebouwd; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' mag de goothoogte 
niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte;  

h. ter plaatse van de aanduiding 'minimum goothoogte (m), maximum 
goothoogte (m)' mag de goothoogte niet minder of meer bedragen dan de 
aangegeven hoogte;  

i. de bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen; 

j. de dakhelling mag niet minder dan 25° en niet meer dan 60° bedragen; 

k. de afstand van de vrijstaande zijgevel tot de zijdelingse perceelgrens mag: 

1. bij vrijstaand niet minder bedragen dan 3 m, met dien verstande dat dit in geval 
van geschakelde bouw voor één zijgevel geldt; 

2. bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 3 m;  

3. bij aaneengebouwd (in rij) niet minder bedragen dan 2 m; 
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l. de breedte mag: 

1. bij vrijstaand niet minder bedragen dan 6 m;  

2. bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 5 m; 

3. bij aaneengebouwd (in rij) niet minder bedragen dan 4,5 m; 

m. in afwijking van het voorgaande geldt dat de bouwhoogte van garageboxen ter 
plaatse van de aanduiding 'garage' niet meer dan 3,5 m mag bedragen. 

17.2.2  Bijbehorende bouwwerken 

Voor een bijbehorend bouwwerk gelden de volgende regels: 

a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan bij woonhuizen; 

b. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mag 
niet minder dan 3 m bedragen;  

c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 m, 
tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd; 

d. de gezamenlijke oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde 
bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 50% van het bij het 
hoofdgebouw behorend achtererfgebied, met een maximum van 100 m², met dien 
verstande dat de oppervlakte van binnen het bouwvlak gebouwde bijbehorende 
bouwwerken niet meetelt bij de bepaling van deze gezamenlijke oppervlakte; 

e. de toegestane maximum gezamenlijke oppervlakte als genoemd onder d mag - in 
geval van een achtererfgebied met een oppervlakte van meer dan 500 m2 - worden 
verhoogd met 10 m2 per 100 m2 achtererfgebied dat de oppervlakte van 500 m2 te 
boven gaat en tot een totaal maximum van 200 m2 ; 

f. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat die mag 
worden verhoogd tot ten hoogste 0,25 m boven de bovenkant van de 
scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 

g. de bouwhoogte van een aangebouwd of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk mag 
niet meer bedragen dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw, verminderd met 2 
m;  

h. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorende bouwwerk mag niet meer 
bedragen dan 6 m; 

i. in afwijking van het voorgaande geldt dat de bouwhoogte van garageboxen ter 
plaatse van de aanduiding 'garage' niet meer dan 3,5 m mag bedragen. 

17.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het 
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet 
meer dan 1 m bedragen;  

b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;   

c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen. 
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17.3  Specifieke gebruiksregels 

17.3.1  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik 
van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte.  

17.3.2  Geoorloofd gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend: 

a. een aan huis verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, mits: 

1. ten hoogste 30% van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een 
woongebouw en ten hoogste 60% van de toegelaten oppervlakte van de 
bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis 
verbonden beroep, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte per 
woning niet meer dan 75 m2 bedraagt; 

2. de uitstraling van de woning intact blijft; 

3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu; 

4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het 
verkeer en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt; 

5. geen detailhandel wordt uitgeoefend; 

6. de activiteit uitsluitend door de bewoner wordt uitgeoefend; 

7. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 
1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten.   
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Artikel 18  Wonen - Voormalige kerk 

18.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - Voormalige kerk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen, al dan niet in combinatie met ruimte voor een aan huis verbonden beroep 
of bedrijf; 

b. de karakteristieke verschijningsvorm van het hoofdgebouw; 

met daarbijbehorende: 

c. gebouwen en bijbehorende bouwwerken; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

e. andere-werken; 

f. tuinen, erven en paden; 

g. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

h. parkeervoorzieningen; 

18.2  Bouwregels 

Op de voor 'Wonen - Voormalige kerk' aangewezen gronden mogen uitsluitend 
bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd. 

18.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor een hoofdgebouw gelden de volgende regels: 

a. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. ter plaatse van de aanduiding "maximum bouwhoogte" de bouwhoogte niet meer 
mag bedragen dan op de verbeelding is aangegeven; 

c. afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van de 
terinzagelegging van het ontwerp van dit plan mogen gehandhaafd worden; 

18.2.2  Bijbehorende bouwwerken 

Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 

a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan bij woonhuizen; 

b. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 0,5 m, 
tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd; 

c. de gezamenlijke oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde 
bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 50% van het bij het 
hoofdgebouw behorende achtererfgebied minus het bouwvlak, met een maximum 
van 100 m²; 

d. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat die mag 
worden verhoogd tot ten hoogste 0,25 m boven de bovenkant van de 
scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw; 

e. de bouwhoogte mag niet meer dan 5 m bedragen, tenzij het een veranda (welke al 
dan niet met wanden omsloten wordt) betreft welke aan het hoofdgebouw wordt 
gebouwd, in welk geval de bouwhoogte ten hoogste 6,5 m mag bedragen.  

18.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels: 

a. indien voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het 
hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt gebouwd mag de bouwhoogte niet 
meer dan 1 m bedragen; 

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen. 
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18.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de 
afmetingen van de bebouwing ten behoeve van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. een goede woonsituatie;  

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

e. de sociale veiligheid; 

f. de externe veiligheid. 

18.4  Omgevingsvergunning voor het slopen van een bouwwerk 

a. Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning het 
hoofdgebouw geheel of gedeeltelijk te slopen of te laten slopen. 

b. Het verbod onder a geldt niet voor werken en werkzaamheden: 

1. waarvoor ten tijde van inwerkingtreding van het bestemmingsplan een 
omgevingsvergunning is verleend; 

2.  welke ten tijde van inwerkingtreding van het bestemmingsplan in 
uitvoering waren; 

3. welke betreffen het normale onderhoud. 

c. De onder a bedoelde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien na een 
belangenafweging blijkt dat er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de 
waarden van het hoofdgebouw.  

d.  Sloop van bebouwing kan worden toegestaan in de volgende gevallen: 

1. de karakteristieke hoofdvorm is niet langer aanwezig en kan niet zonder 
ingrijpende wijzigingen aan het pand worden hersteld; 

2. de karakteristieke hoofdvorm is niet te handhaven; 

3. het betreft delen van een hoofdgebouw of bijbehorend bouwwerk, die op 
zichzelf niet als karakteristiek vallen aan te merken, en door sloop daarvan 
vindt geen onevenredige aantasting plaats van de karakteristieke hoofdvorm. 

18.5  Specifieke gebruiksregels 

18.5.1  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik 
van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte.  

18.5.2  Geoorloofd gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend: 

a. een aan huis verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, mits: 

1. ten hoogste 30% van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen 
een woongebouw en ten hoogste 60% van de toegelaten oppervlakte van de 
bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis 
verbonden beroep of bedrijf, met dien verstande dat de gezamenlijke 
oppervlakte per woning niet meer dan 75 m2 bedraagt; 

2. de uitstraling van de woning intact blijft; 

3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu; 

4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het 
verkeer en geen nadelige toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt; 

5. geen detailhandel wordt uitgeoefend; 

6. de activiteit uitsluitend door de bewoner(s) wordt uitgeoefend; 

7. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in 
Bijlage 1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten. 
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18.6  Afwijken van de gebruiksregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in: 

a. 18.5.2 onder a waarbij in aanvulling op en in afwijking van deze bepalingen mag de 
voormalige sacristie aan de Noordermeent voor 100% van de oppervlakte van dit 
gebouw en bijbehorende bouwwerken worden gebruikt ten behoeve van een 
kantoor, met dien verstande dat: 

1. geen sprake mag zijn van een onevenredig nadelige uitstraling op de 
woonomgeving, waaronder in ieder geval begrepen een onevenredig zware 
belasting van de verkeersafwikkeling en de parkeercapaciteit; 

2. de uitstraling van een woning behouden blijft; 

3. activiteiten waarvoor op grond van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht een vergunning is vereist, niet zijn toegestaan. 
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Artikel 19  Leiding - Gas 

19.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg en instandhouding van 
ondergrondse hoge druk gastransportleidingen (inclusief voorzieningen) met de 
daarbij behorende belemmeringenstroken. De regels van deze dubbelbestemming 
gelden primair ten opzichte van de regels van iedere andere bestemming, waarmee 
deze dubbelbestemming samenvalt. 

19.2  Bouwregels 

Op of in de tot 'Leiding - Gas' bestemde gronden mogen uitsluitend bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde, ten dienste van de leiding(en) worden gebouwd. Overige 
gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, zijn niet toegestaan uit oogpunt 
van externe veiligheid en energieleveringszekerheid.  

19.3  Afwijken van de bouwregels 

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van de bouwregels 
voor het bouwen overeenkomstig de andere daar voorkomende bestemming(en) 
indien de veiligheid van de betrokken leiding niet wordt geschaad en vooraf schriftelijk 
advies is ingewonnen bij de betrokken leidingexploitant. Een omgevingsvergunning 
kan slechts worden verleend indien geen kwetsbare objecten worden toegelaten. 

19.4  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik, strijdig met deze bestemming, wordt in ieder geval gerekend het 
opslaan van goederen, met uitzondering het opslaan van goederen ten behoeve van 
inspectie en onderhoud van de gastransportleiding.  

19.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

19.5.1  Verbod 

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming 'Leiding - Gas' zonder of in 
afwijking van een omgevingsvergunning de volgende werken, geen bouwwerk zijnde, 
of de volgende werkzaamheden uit te voeren: 

a. het aanbrengen en rooien van diepwortelende beplantingen en bomen; 

b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 
oppervlakteverhardingen; 

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem, zoals lichtmasten, wegwijzers en ander 
straatmeubilair; 

d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van 
drainage; 

e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren. 

   



 

  

 bestemmingsplan "Kraggenburg" (vastgesteld)  
 113 

  

19.5.2  Uitzondering 

Het verbod als bedoeld in 19.5.1 is niet van toepassing op werken en/of 
werkzaamheden: 

a. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan; 

b. die het normale onderhoud ten aanzien van de leiding en belemmeringenstrook of 
ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) 
betreffen; 

c. zijnde graafwerkzaamheden als bedoeld in de Wet informatie-uitwisseling 
ondergrondse netten; 

d. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 

19.5.3  Afwegingskader 

Een omgevingsvergunning als bedoeld in 19.5.1 kan worden verleend indien de 
betreffende werken en/of werkzaamheden de belangen van de leiding niet schaden. 

19.5.4  Advies 

Alvorens te beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in 
19.5.1 wint het bevoegd gezag schriftelijk advies in bij de leidingbeheerder omtrent de 
vraag of door de voorgenomen werken of werkzaamheden de belangen van de leiding 
niet worden geschaad en welke voorwaarden gesteld dienen te worden om eventuele 
schade te voorkomen.  
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Artikel 20  Leiding - Hoogspanningsverbinding 

20.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Hoogspanningsverbinding' aangewezen gronden zijn, behalve 
voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de aanleg, het beheer en het onderhoud van een hoogspanningsverbinding;  

met de daarbij behorende: 

b. bouwwerken, geen gebouw zijnde; 

c. belemmerde strook. 

In geval van strijdigheid van bepalingen gaan de regels van dit artikel vóór de 
bepalingen die ingevolge andere artikelen op de desbetreffende gronden van 
toepassing zijn. 

20.2  Bouwregels 

Voor het bouwen gelden de volgende regels: 

a. Op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken ten behoeve van de 
hoogspanningsverbinding worden gebouwd. 

b. De bouwhoogte van overige bouwwerken mag ten hoogste 2 m bedragen. 

c. Ten behoeve van andere, voor deze gronden geldende bestemming(en) mag - met 
inachtneming van de voor de betrokken bestemming(en) geldende (bouw)regels - 
uitsluitend worden gebouwd indien het bouwplan betrekking heeft op vervanging, 
vernieuwing of verandering van bestaande bouwwerken, waarbij de oppervlakte 
en bouwhoogte niet worden vergroot en gebruik wordt gemaakt van de bestaande 
fundering. 

20.3  Afwijken van de bouwregels 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 20.2 ten 
behoeve van de bouw van in de andere bestemming(en) genoemde bouwwerken geen 
gebouwen zijnde, na voorafgaand schriftelijk advies van de betreffende 
leidingbeheerder en mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en 
doelmatig functioneren van de hoogspanningsleiding. 

20.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

20.4.1  Verbod 

Het is verboden om zonder een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 
werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheden de volgende activiteiten uit te voeren, 
zulks ongeacht het bepaalde in de regels bij de andere op deze gronden van 
toepassing zijnde bestemmingen: 

a. het aanbrengen en rooien van hoogopgaande beplanting en bomen; 

b. het aanleggen van wegen of paden en het aanbrengen van andere 
oppervlakteverhardingen; 

c. het indrijven van voorwerpen in de bodem; 

d. het uitvoeren van grondbewerkingen, waartoe worden gerekend afgraven, woelen, 
mengen, diepploegen, egaliseren, ontginnen, ophogen en aanleggen van 
drainage; 

e. het aanleggen, vergraven, verruimen of dempen van sloten, vijvers en andere 
wateren; 

f. het permanent opslaan van goederen of het tijdelijk opslaan van brandbare 
goederen. 
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20.4.2  Uitzonderingen op de vergunningplicht 

Het in 20.4.1 genoemde verbod is niet van toepassing op werken, geen bouwwerk 
zijnde, en/of werkzaamheden: 

a. die reeds in uitvoering zijn bij het van kracht worden van dit plan;  

b. die het normale onderhoud ten aanzien van de verbinding en belemmerde strook 
of ten aanzien van de functies van de andere voorkomende bestemming(en) 
betreffen; 

c. die verband houden met de aanleg of instandhouding van de betreffende 
hoogspanningsverbinding. 

20.4.3  Voorwaarden vergunningverlening 

Een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden kan 
worden verleend na voorafgaand schriftelijk advies van de betreffende 
leidingbeheerder en mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het veilig en 
doelmatig functioneren van de hoogspanningsverbinding. 
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Artikel 21  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd 

21.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd' aangewezen 
gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede 
bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische 
verwachtingswaarden. 

21.2  Bouwregels 

21.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen 

Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter 
dan 5.000 m² en dieper dan 50 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een bouwwerk wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden 
overgelegd waarin, naar het oordeel van burgemeester en wethouders: 

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen 
worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en 

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden 
worden bewaard en/of gedocumenteerd. 

21.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 

Indien uit het in 21.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, 
kunnen burgemeester en wethouders één of meer van de volgende voorwaarden 
verbinden aan de omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische 
monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de 
vergunning te stellen kwalificaties. 

21.2.3  Advies 

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning 
voorwaarden te verbinden als bedoeld in 21.2.2, wordt een archeologisch deskundige 
om advies gevraagd. 

21.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

21.3.1  Verbod 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht 
het bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde 
bestemmingen een omgevingsvergunning vereist, met dien verstande dat het werken, 
geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 
5.000 m² en dieper dan 50 cm: 

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van 
gronden; 

b. het graven van watergangen; 

c. het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van 
ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en 
funderingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en/of 
apparatuur; 

d. het permanent verlagen van het waterpeil. 
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21.3.2  Uitzondering 

Het bepaalde in 21.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden; 

d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter 
plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn. 

21.3.3  Afwegingskader 

De in 21.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 
aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of; 

b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 
aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of 
werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of; 

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, of; 

2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van 
opgravingen, of; 

3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door 
een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

21.3.4  Advies 

ndien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden 
voorwaarden te verbinden wordt een professioneel archeoloog om advies gevraagd. 

21.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - 
Archeologische verwachtingswaarde gematigd' geheel of gedeeltelijk te 
verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch 
deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) 
aanwezig zijn. 
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Artikel 22  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog 

22.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog' aangewezen 
gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede 
bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische 
verwachtingswaarden. 

22.2  Bouwregels 

22.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen 

Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter 
dan 500 m² en dieper dan 50 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een bouwwerk wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden 
overgelegd waarin, naar het oordeel van burgemeester en wethouders: 

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen 
worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en 

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden 
worden bewaard en/of gedocumenteerd. 

22.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 

Indien uit het in 22.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, 
kunnen burgemeester en wethouders één of meer van de volgende voorwaarden 
verbinden aan de omgevingsvergunning: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 

c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 
laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische 
monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de 
vergunning te stellen kwalificaties. 

22.2.3  Advies 

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning 
voorwaarden te verbinden als bedoeld in 22.2.2, wordt een archeologisch deskundige 
om advies gevraagd. 

22.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

22.3.1  Verbod 

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht 
het bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde 
bestemmingen een omgevingsvergunning vereist, met dien verstande dat het werken, 
geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 
500 m² en dieper dan 50 cm: 

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van 
gronden; 

b. het graven van watergangen; 

c. het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van 
ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en 
funderingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en/of 
apparatuur; 

d. het permanent verlagen van het waterpeil. 



 

  

 bestemmingsplan "Kraggenburg" (vastgesteld)  
 119 

  

22.3.2  Uitzondering 

Het bepaalde in 22.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan; 

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden; 

d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter 
plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn. 

22.3.3  Afwegingskader 

De in 22.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien: 

a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 
aangetoond dat geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of; 

b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 
aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of 
werkzaamheden niet onevenredig worden geschaad, of; 

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt: 

1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 
archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, of; 

2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van 
opgravingen, of; 

3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door 
een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 

22.3.4  Advies 

ndien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning 
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden 
voorwaarden te verbinden wordt een professioneel archeoloog om advies gevraagd. 

22.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - 
Archeologische verwachtingswaarde hoog' geheel of gedeeltelijk te verwijderen 
indien op basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is 
aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Artikel 23  Waarde - Ecologie 

23.1  Bestemmingsomschrijving 

23.1.1  Algemeen 

De voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor: 

a. de instandhouding en ontwikkeling van wateren van het hoogste ecologische 
niveau alsmede de bescherming van toestromende A-watergangen door middel 
van het inrichten van beschermingszones, gericht op: 

1. de bescherming en/of de verbetering van de waterkwaliteit en -kwantiteit ter 
plaatse; 

2. de bescherming en/of verbetering van de morfologie van de oevers van de 
beken en waterlopen; 

3. de bescherming en/of verbetering van de watervoerendheid en doorstroming; 

b. de instandhouding en/of ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel aan 
deze gronden eigen landschaps- en natuur(wetenschappe)lijke waarden. 

23.1.2  Voorrangsregeling 

In geval van strijdigheid gaan deze regels vóór de regels die ingevolge andere regels 
op de desbetreffende gronden van toepassing zijn.  

23.2  Bouwregels 

Op de voor 'Waarde - Ecologie' aangewezen gronden mogen, in afwijking van 
hetgeen in de overige regels is bepaald, ingevolge dit plan toegestane bouwwerken 
slechts worden opgericht indien en voor zover de belangen van de wateren van het 
hoogste ecologische niveau dit toestaan. 

23.3  Specifieke gebruiksregels 

23.3.1  Strijdig gebruik 

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van meststoffen en/of bestrijdingsmiddelen ten gevolge waarvan een 
onevenredige aantasting van de waterkwaliteit ter plaatse plaatsvindt; 

b. de nieuwvestiging van agrarische functies of teelten die voor de bedrijfsvoering (al 
dan niet deels) afhankelijk zijn van het gebruik van meststoffen en/of 
bestrijdingsmiddelen als bedoeld onder a;  

c. alsmede het gebruiken en laten gebruiken van gronden en/of bouwwerken op een 
wijze die: 

1. de waterkwaliteit ter plaatse aantast of negatief kan beïnvloeden; 

2. de morfologie van de oevers van beken en waterlopen aantast of negatief kan 
beïnvloeden; 

3. de watervoerendheid en doorstroming aantast of negatief kan beïnvloeden; 

4. de instandhouding en/of ontwikkeling van ter plaatse voorkomende dan wel 
aan deze gronden eigen natuur-, ecologische- en landschappelijke waarden 
aantast of negatief kan beïnvloeden; 

5. de waterhuishouding dan wel het waterbergend vermogen aantast of negatief 
kan beïnvloeden.  
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23.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

23.4.1  Verbod 

Het is in onderstaande gevallen verboden om zonder een omgevingsvergunning een 
werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid uit te voeren: 

a. de bedrijfsmatige teelt van gewassen die naar hun aard en wijze van telen 
negatieve invloed kunnen hebben op natuur(wetenschappe)lijke waarden en 
wateren van het hoogste ecologische niveau en de daarop toestromende 
A-watergangen, indien en voor zo ver deze teelten nog niet aanwezig waren op het 
tijdstip waarop dit plan rechtskracht krijgt; 

b. het aanleggen en verharden van wegen en het aanbrengen van 
oppervlakteverhardingen; 

c. het afgraven, ophogen en egaliseren van gronden; 

d. het aanleggen en dempen van watergangen, sloten, weidegreppels en andere 
waterpartijen; 

e. het aanbrengen van boven- en ondergrondse transport-, energie- en 
telecommunicatieleidingen en de daarmee verband houdende constructies, 
installaties en apparatuur; 

f. het vellen en rooien van bomen, hakhout en andere houtopstanden en het 
verrichten van handelingen die de dood of ernstige beschadiging daarvan tot 
gevolg hebben of kunnen hebben, met uitzondering van het vellen, rooien of 
beschadigen van fruitbomen voor bestaande bedrijfsmatige fruitteelt; 

g. diepploegen, zijnde het extra diep omploegen van de gronden waarbij de kruidlaag 
volledig wordt omgeploegd (0,4 m of dieper); 

h. werken, geen bouwwerk zijnde, en werkzaamheden die wijziging van de 
waterhuishouding of waterstand beogen of tot gevolg hebben, zoals uitdiepen of 
draineren; 

i. het bebossen of anderszins beplanten met houtopstanden, waaronder tevens 
begrepen het telen en kweken van bomen en heesters (inclusief fruitbomen en 
boomgaarden); 

j. het mechanisch scheuren van grasland, anders dan voor graslandverbetering, 
alsmede het chemisch scheuren van grasland. 

23.4.2  Uitzondering op verbod 

Het in 23.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die: 

a. het normale beheer, onderhoud en/of de normale exploitatie betreffen; 

b. reeds in uitvoering zijn dan wel krachtens een verleende vergunning reeds mogen 
worden uitgevoerd op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan; 

c. betrekking hebben op de verbetering van de morfologie van de oevers van beken 
en waterlopen; 

d. betrekking hebben op de verbetering van de waterkwaliteit ter plaatse. 

23.4.3  Toetsingscriteria 

a. Uitvoering van de werken en werkzaamheden is niet in strijd met de bestemming 
indien daardoor dan wel door de daarvan (direct of indirect) te verwachten 
gevolgen geen onevenredige aantasting van de waarden van deze gronden kan 
plaatsvinden, hetgeen dient te blijken uit een rapport waarin de ecologische 
waarde van de gronden in voldoende mate is vastgesteld. 

b. Een rapport als bedoeld onder a is niet noodzakelijk indien naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders de ecologische waarde van de gronden middels 
andere beschikbare informatie afdoende is vastgesteld. Deze informatie wordt dan 
ook als een rapport beschouwd. 

c. Alvorens te beslissen over een aanvraag voor een vergunning wordt de 
betreffende waterbeheerder gehoord. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 24  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 25  Algemene bouwregels 

25.1  Bestaande maten 

Met betrekking tot bestaande maten geldt het volgende: 

a. voor een bouwwerk dat bij of krachtens de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel kan worden gebouwd en dat in het plan 
ingevolge de bestemming is toegelaten, maar waarvan de bestaande afstands-, 
hoogte-, inhouds- en oppervlaktematen afwijken van de maatvoeringsbepalingen 
in de bouwregels van de betreffende bestemming, geldt dat: 

1. bestaande maten, die meer bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, 
als ten hoogste toelaatbaar mogen worden aangehouden; 

2. bestaande maten, die minder bedragen dan in hoofdstuk 2 is voorgeschreven, 
als ten minste toelaatbaar mogen worden aangehouden; 

b. in geval van herbouw is sub a onder 1 en 2 uitsluitend van toepassing indien de 
herbouw op dezelfde plaats geschiedt. 
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Artikel 26  Algemene gebruiksregels 

26.1  Gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruiken van een 
bijbehorend bouwwerk bij een woning voor mantelzorg.  

26.2  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken 
of het laten gebruiken van: 

1. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting; 

2. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte; 

3. omzetting of verkamering van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige 
woonruimte;  

4. gronden als staanplaats voor onderkomens; 

5. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, 
stoffen, materialen en producten, voor zo ver niet noodzakelijk in verband met het 
normale beheer en onderhoud van de gronden.   
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Artikel 27  Algemene afwijkingsregels 
Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan 
het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de 
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de 
aangrenzende gronden, worden afgeweken van: 

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 
10% van die maten, afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet 
geldt voor bijbehorende bouwwerken;  

b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of 
de aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast; 

c. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking 
van de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in 
verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke 
situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een 
geringe afwijking vergt; 

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer 
dan 10 m; 

e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- 
en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40 m; 

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en 
toestaan dat de (bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals 
schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot mits: 

1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt; 

2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van 
het betreffende gebouw bedraagt; 

g. de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- 
of stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- 
of stallingsruimte wordt voorzien. 
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Artikel 28  Algemene wijzigingsregels 

28.1  Wijzigingsbevoegdheid algemeen 

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat een algemene 
aanduiding wordt gewijzigd of komt te vervallen, mits de desbetreffende 
bedrijfsactiviteit is gewijzigd of beëindigd, dan wel sprake is van wijziging in 
regelgeving of vergunningverlening. Een wijziging kan slechts worden vastgesteld mits 
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van: 

a. de milieu- en/of externe veiligheidssituatie; 

b. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

c. de waarden en functies die het plan beoogt te beschermen. 

28.2  Wijzigingsbevoegdheid wetgevingzone - wijzigingsgebied 1 

Ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - wijzigingsgebied 1' kunnen 
burgemeester en wethouders de bestemming 'Agrarisch' wijzigen in de bestemming 
'Bos', waarna de bestemming 'Bos' van toepassing is.   
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Artikel 29  Overige regels 

29.1  Werking wettelijke regelingen 

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

Artikel 30  Overgangsrecht 

30.1  Overgangsrecht bouwwerken 

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot, 

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 
veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan. 

30.2  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk 
als bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%. 

30.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken 

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

30.4  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. 

30.5  Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 30.4, 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. 

30.6  Verboden gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in 30.4, 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. 

30.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik 

Lid Met betrekking tot bestaande maten geldt het volgende: 

30.4 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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30.8  Persoonsgebonden overgangsrecht 

In afwijking van en in aanvulling op het voorgaande mag op de in de tabel genoemde 
locaties het in de tabel genoemde gebruik worden voortgezet door de in de tabel 
genoemde personen: 

 

locatie gebruik personen 

het water naast de 
Leemkade 

het gebruik als woonboot van 
tjalk 't Zwaantje  

J. Stigter, geboren 
08-12-1944 en M.C. Stigter 
- Kramer, geboren 
19-05-1958 
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Artikel 31  Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Kraggenburg' 

 

 

 

 

augustus 2016. 
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Bijlagen bij regels 
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Bijlage 1  Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten 
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Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten
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22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1
223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1
52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen 0 0 10 10 10 1 1 P 1
63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen

633 791 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1
65, 66, 67 64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN

65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1
70 41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d 0 0 10 0 10 1 1 P 1
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1

74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1
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Bijlage 2  Staat van Bedrijfsactiviteiten  
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15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:

151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2
151 101 3 - bewerkingsinrichting van darmen en vleesafval 300 0 100 C 50 R 300 4.2
151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2
151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1
151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1
151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1

151 108 8
- vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 
m² 50 0 50 10 50 3.1

152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:

152 102 2 - conserveren 200 0 100 C 30 200 4.1
152 102 3 - roken 300 0 50 C 0 300 4.2
152 102 4 - verwerken anderszins: p.o.> 1000 m² 300 10 50 C 30 300 D 4.2
152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50 30 100 3.2
152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1
1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken:

1531 1031 1 - vervaardiging van aardappelproducten 300 30 200 C 50 R 300 4.2
1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1
1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken:

1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2
1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2
1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2
1532, 1533 1032, 1039 4 - met drogerijen 300 10 200 C 30 300 4.2
1532, 1533 1032, 1039 5 - met uienconservering (zoutinleggerij) 300 10 100 C 10 300 4.2
1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C 30 R 200 4.1
1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300 4.2
1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten:

1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C 100 R 200 4.1
1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300 4.2
1543 1042 0 Margarinefabrieken:

1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C 30 R 200 4.1
1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300 4.2
1551 1052 0 Zuivelprodukten fabrieken:
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1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2
1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/j 100 0 300 C Z 50 R 300 4.2
1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 R 300 4.2
1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2
1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2
1561 1061 0 Meelfabrieken: 

1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2
1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C 50 R 200 4.1
1561 1061 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 4.1
1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:

1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C 30 R 200 4.1
1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2
1571 1091 0 Veevoerfabrieken:

1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u water 300 100 200 C 30 300 4.2
1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 200 4.1
1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2
1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 200 4.1
1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:

1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2
1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2
1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2
1583 1081 0 Suikerfabrieken:

1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:

1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2
1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50 30 R 300 4.2
1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m² 100 30 50 30 R 100 3.2
1585 1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1
1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen:

1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2
1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1
1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1
1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 4.1
1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:

1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2
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1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 R 300 4.2
1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1
1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2
1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting:

1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 R 200 4.1
1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C 50 R 300 4.2
1596 1105 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2
1597 1106 Mouterijen 300 50 100 C 30 300 4.2
1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2
16 12 -
16 12 - VERWERKING VAN TABAK

160 120 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 200 4.1
17 13 -  

17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL

171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2
172 132 0 Weven van textiel:

172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2
172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300 Z 50 300 4.2
173 133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1
174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1
1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 200 4.1
176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1
18 14 -  

18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT

181 141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1
183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bont 50 10 10 10 50 3.1
19 15 -  

19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)

191 151, 152 Lederfabrieken 300 30 100 10 300 4.2
192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel) 50 10 30 10 50 D 3.1
193 152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1
20 16 -  

20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

2010.1 16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2
2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:
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2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1
2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1
202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2
203, 204, 205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout 0 30 100 0 100 3.2
203, 204, 205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1
21 17 -  

21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN

2111 1711 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1
2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:

2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1
2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200 4.1
2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2
212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2
2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:

2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2
2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200 4.1
22 58 -  

22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2
2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen) 30 0 100 10 100 3.2
23 19 -  

23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN

2320.1 19201 Aardolieraffinaderijen 1500 100 1500 C Z 1500 R 1500 6
2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2
2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 R 300 4.2
2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g. 300 0 200 50 R 300 D 4.2
233 201, 212, 244 Splijt- en kweekstoffenbewerkingsbedrijven 10 10 100 1500 1500 D 6
24 20 -  

24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN

2411 2011 0 Vervaardiging van industriële gassen:

2412 2012 Kleur- en verfstoffenfabrieken 200 0 200 C 200 R 200 D 4.1
2413 2012 0 Anorg. chemische grondstoffenfabrieken:

2413 2012 1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 100 30 300 C 300 R 300 D 4.2
2414.1 20141 A0 Organ. chemische grondstoffenfabrieken:

2414.1 20141 A1 - niet vallend onder "post-Seveso-richtlijn" 300 10 200 C 300 R 300 D 4.2
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2414.1 20141 B0 Methanolfabrieken:

2414.1 20141 B1 - p.c. < 100.000 t/j 100 0 200 C 100 R 200 4.1
2414.1 20141 B2 - p.c. >= 100.000 t/j 200 0 300 C Z 200 R 300 4.2
2414.2 20149 0 Vetzuren en alkanolenfabrieken (niet synth.):

2414.2 20149 1 - p.c. < 50.000 t/j 300 0 200 C 100 R 300 4.2
242 202 0 Landbouwchemicaliënfabrieken:

243 203 Verf, lak en vernisfabrieken 300 30 200 C 300 R 300 D 4.2
2441 2120 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:

2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C 300 R 300 4.2
2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken:

2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1
2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 R 300 4.2
2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C 50 R 300 4.2
2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken:

2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2
2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2
2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1
2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g. 200 30 100 C 200 R 200 D 4.1
247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C 200 R 300 4.2
25 22 -  

25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF

2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 R 300 4.2
2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:

2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1
2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 R 200 4.1
2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2
252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:

252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 R 200 4.1
252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 R 300 4.2
252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1
26 23 -  

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

261 231 0 Glasfabrieken:

261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/j 30 30 100 30 100 3.2
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261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/j 30 100 300 C Z 50 R 300 4.2
261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100 30 300 4.2
2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1
262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:

262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2
264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 200 4.1
264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 100 R 200 4.1
2651 2351 0 Cementfabrieken:

2652 235201 0 Kalkfabrieken:

2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1
2653 235202 0 Gipsfabrieken:

2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1
2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:

2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1
2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300 30 300 4.2
2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:

2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2
2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300 Z 30 300 4.2
2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2
2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:

2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100 10 100 3.2
2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300 Z 10 300 4.2
2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips:

2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2
2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300 Z 200 R 300 4.2
267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven:

267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100 0 100 D 3.2
267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m² 10 30 50 0 50 3.1
267 237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300 10 300 4.2
2681 2391 Slijp- en polijstmiddelen fabrieken 10 30 50 10 50 D 3.1
2682 2399 A0 Bitumineuze materialenfabrieken:

2682 2399 A1 - p.c. < 100 t/u 300 100 100 30 300 4.2
2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol):

2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30 300 4.2
2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4.1
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2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g. 50 50 100 50 100 D 3.2
2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1
2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 Z 50 300 4.2
27 24 -  

27 24 - VERVAARDIGING VAN METALEN

271 241 0 Ruwijzer- en staalfabrieken:

271 241 2 - p.c. >= 1.000 t/j 1500 1000 1500 C Z 300 R 1500 6
272 241 0 IJzeren- en stalenbuizenfabrieken:

273 243 0 Draadtrekkerijen, koudbandwalserijen en profielzetterijen:

273 243 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 300 30 300 4.2
274 244 A0 Non-ferro-metaalfabrieken:

274 244 A1 - p.c. < 1.000 t/j 100 100 300 30 R 300 4.2
274 244 B0 Non-ferro-metaalwalserijen, -trekkerijen e.d.:

2751, 2752 2451, 2452 0 IJzer- en staalgieterijen/ -smelterijen:

2751, 2752 2451, 2452 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2
2753, 2754 2453, 2454 0 Non-ferro-metaalgieterijen/ -smelterijen:

2753, 2754 2453, 2454 1 - p.c. < 4.000 t/j 100 50 300 C 30 R 300 4.2
28 25 -  

28 25, 31 -
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen:

281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2
281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1
281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1
281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300 Z 30 300 4.2
2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:

2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 R 300 4.2
2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1
284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1
284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d. 50 30 100 30 100 D 3.2
284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1
2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven:

2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2
2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200 30 200 D 4.1
2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2
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2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2
2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2
2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2
2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2
2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten) 30 50 100 30 100 3.2
2851 2561,3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2
2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2
2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2
2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed) 30 30 100 50 100 3.2
2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2
2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1
287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken:

287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g. 30 30 100 30 100 3.2
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1
29 27, 28, 33
29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN

29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie:

29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2
29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1
29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2
30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS

30 26, 28, 33 -
30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2
31 26, 27, 33 -  

31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.

311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30 50 200 4.1
312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1
313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 R 200 D 4.1
314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2
315 274 Lampenfabrieken 200 30 30 300 R 300 4.2
3162 2790 Koolelektrodenfabrieken 1500 300 1000 C Z 200 R 1500 6
32 26,33 -  

32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.

321 t/m 323 261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. 30 0 50 30 50 D 3.1



SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS

n
u

m
m

er

G
E

U
R

S
T

O
F

G
E

L
U

ID

G
E

V
A

A
R

G
R

O
O

T
S

T
E

 
A

F
S

T
A

N
D

C
A

T
E

G
O

R
IE

3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1
33 26, 32, 33 -  

33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2
34 29 -  

34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS

341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven

341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 R 200 D 4.1
341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2
3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 4.1
3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1
343 293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2
35 30 -  

35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)

351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven:

351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1
351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2
351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1
352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen:

352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2
352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2
353 303,3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven:

353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1
354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2
355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g. 30 30 100 30 100 D 3.2
36 31 -  

36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1
362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 30 2
363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2
364 323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1
365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1
3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2
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3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g. 30 10 50 30 50 D 3.1
37 38 -  

37 38 - VOORBEREIDING TOT RECYCLING

372 383202 A0 Puinbrekerijen en -malerijen:

372 383202 A1 - v.c. < 100.000 t/j 30 100 300 10 300 4.2
372 383202 B Rubberregeneratiebedrijven 300 50 100 50 R 300 4.2
372 383202 C Afvalscheidingsinstallaties 200 200 300 C 50 300 4.2
40 35 -  

40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

40 35 A0 Elektriciteitsproduktiebedrijven (electrisch vermogen >= 50 MWe)

40 35 A4 - kerncentrales met koeltorens 10 10 500 C 1500 1500 D 6
40 35 B0 bio-energieinstallaties electrisch vermogen < 50 MWe:

40 35 B1
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 
voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2
40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:

40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2
40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1
40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2
40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2
40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:

40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2
40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1
40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:

40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2
41 36 -  

41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER

41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven:

41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1
41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:

41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2
41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2
41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2
45 41, 42, 43 -  

45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID
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45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100 10 100 3.2
45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1
45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1
45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2
50 45, 47 -  

50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS

501 451 Groothandel in vrachtauto's (incl. import) 10 10 100 10 100 3.2
5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2
5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1
51 46 -  

51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1

5121 4621 1
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur 
of meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2
5123 4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2
5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1
5125, 5131 46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1
5132, 5133 4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1
5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2
5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2
5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2
5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2
5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2
514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2
5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie:

5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2
5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1
5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2
5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:

5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1
5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen:

5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 R 200 D 4.1
5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 R 300 D 4.2
5151.3 46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen) 100 0 30 50 100 3.2
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5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:

5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 300 4.2
5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2
5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen:

5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1
5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2
5153.4 46735 4 zand en grind:

5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100 0 100 3.2
5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2
5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:

5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1
5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2
5155.1 46751 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2
5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2
5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2
5157 4677 0 Autosloperijen: b.o. > 1000 m² 10 30 100 30 100 3.2
5157 4677 1 - autosloperijen: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1
5157.2/3 4677 0 Overige groothandel in afval en schroot: b.o. > 1000 m² 10 30 100 10 100 D 3.2
5157.2/3 4677 1 - overige groothandel in afval en schroot: b.o. <= 1000 m² 10 10 50 10 50 3.1
518 466 0 Grth in machines en apparaten:

518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2
518 466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1
519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d. 0 0 30 0 30 2
60 47 -  

60 49 - VERVOER OVER LAND

6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2
6023 493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2
6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m² 0 0 100 C 30 100 3.2
6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m² 0 0 50 C 30 50 3.1
603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2
63 52 -  

63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen:

6311.1 52241 2 - stukgoederen 0 30 300 C 100 R 300 D 4.2
6311.1 52241 7 - tankercleaning 300 10 100 C 200 R 300 4.2



SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS

n
u

m
m

er

G
E

U
R

S
T

O
F

G
E

L
U

ID

G
E

V
A

A
R

G
R

O
O

T
S

T
E

 
A

F
S

T
A

N
D

C
A

T
E

G
O

R
IE

6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart:

6311.2 52241 1 - containers 0 10 300 50 R 300 4.2
6311.2 52242 10 - tankercleaning 300 10 100 200 R 300 4.2
6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2
6311.2 52242 3 - ertsen, mineralen, e.d., opslagopp. < 2.000 m² 30 200 300 30 300 4.2
6311.2 52242 5 - granen of meelsoorten , v.c. < 500 t/u 50 300 200 50 R 300 4.2
6311.2 52242 7 - steenkool, opslagopp. < 2.000 m2 50 300 300 50 300 4.2
6312 52102, 52109 A Distributiecentra, koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1
6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte) 0 0 30 C 10 30 2
6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties) 10 0 100 C 30 100 3.2
64 53 -  

64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE

641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2
642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1
71 77 -  

71 77 -
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN

712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's) 10 0 50 10 50 D 3.1
713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1
714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 30 D 2
72 62
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2

74

, ,
73,74,77,78, 
80tm82 -  

74

, ,
73,74,77,78, 
80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1
7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2
7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C 50 R 200 4.1
90 37, 38, 39 -  

90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING

9001 3700 A0 RWZI's en gierverwerkingsinricht., met afdekking voorbezinktanks:

9001 3700 A1 - < 100.000 i.e. 200 10 100 C 10 200 4.1
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9001 3700 A2 - 100.000 - 300.000 i.e. 300 10 200 C Z 10 300 4.2
9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2
9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d. 50 30 50 10 50 3.1
9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1
9002.1 381 C Vuiloverslagstations 200 200 300 30 300 4.2
9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:

9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2
9002.2 382 A3 - verwerking radio-actief afval 0 10 200 C 1500 1500 6
9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen) 50 10 30 10 50 3.1
9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 R 100 D 3.2
9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50 300 D 4.2
9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval 10 10 30 30 R 30 2
9002.2 382 B Vuilstortplaatsen 300 200 300 10 300 4.2
9002.2 382 C0 Composteerbedrijven:

9002.2 382 C3 - belucht v.c. < 20.000 ton/jr 100 100 100 10 100 3.2
9002.2 382 C4 - belucht v.c. > 20.000 ton/jr 200 200 100 30 200 4.1
9002.2 382 C5 - GFT in gesloten gebouw 200 50 100 100 R 200 4.1
93 96 -  

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1
9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1
9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2
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