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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Algemeen 

Het voorliggende bestemmingsplan 'Emmeloord-West' regelt het gebruik van de 
gronden en opstallen van de woonwijken Espelervaart en Revelsant die gelegen zijn 
aan de westzijde van de kern Emmeloord. Dit zijn gebieden met onder andere 
woonwijken, maatschappelijke functies, groenvoorzieningen en agrarische gronden 
dat - globaal gezien - ligt tussen de Espelervaart, de Urkervaart en de Hannie 
Schaftweg (N351). 

 

Een actueel plan   

Voor het plangebied geldt momenteel het bestemmingsplan 'Emmeloord-West 2006'. 
Gelet op de veroudering van het bestaande plan is een actualisatie van het 
juridisch-planologische kader gewenst. Hierbij zal worden aangesloten op de 
standaardisering en uniformering van de ruimtelijke regelgeving in de gemeente 
Noordoostpolder. Dit dient niet alleen het gemak en hanteerbaarheid van de plannen 
aan de zijde van de overheid, maar geeft ook duidelijkheid voor burgers en 
ondernemers/bedrijven. 

 

Het bestemmingsplan is een belangrijk beleidsinstrument voor de gemeente en 
tevens het planologisch-juridisch bindende kader voor burgers. In het plan wordt het 
ruimtelijk beleid aangegeven voor (in beginsel) de komende tien jaar en het dient 
vooral als toetsingskader voor bouwplannen en de ruimtelijke inrichting van het 
gebied. Daarom is het voor bedrijven en burgers van belang dat het 
bestemmingsplan duidelijk aangeeft wat de ruimtelijke mogelijkheden zijn.  

De actualisering van bestemmingsplannen heeft enerzijds betrekking op een 
vastlegging dan wel aanpassing aan de feitelijke situatie en anderzijds een 
aanpassing aan gewijzigde beleidsinzichten en juridische kaders.  

 

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 'Emmeloord-West' bestaat uit de volgende stukken: 

 verbeelding (nummer NL.IMRO.0171.BP00548-ON01); 

 planregels.  
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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.  

1.3  Situering van het plangebied 

Het plangebied van het bestemmingsplan 'Emmeloord-West' betreft de wijken 
Espelervaart en Revelsant. Deze wijken bevinden zich aan de westzijde van de kern 
Emmeloord. De wijken worden begrensd door de Urkervaart, de Espelervaart en de 
Hannie Schaftweg (N351). Aan de zuidzijde van de wijk Revelsant ligt het 
bedrijventerrein Nagelerweg-A6. Op de volgende afbeelding is de ligging van het 
plangebied weergegeven. 

 

 

Afbeelding: Ligging plangebied 

1.4  Overzicht vigerende planologisch-juridische regeling 

Het voorliggende bestemmingsplan omvat de planologisch-juridische regeling voor 
het gebruik van de gronden en gebouwen in Emmeloord-West. 
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De huidige planologisch-juridische regeling van de betreffende gronden staat 
beschreven in de het bestemmingsplan 'Emmeloord-West 2006', die door het 
voorliggende bestemmingsplan wordt vervangen. Door de provincie is voor enkele 
locaties goedkeuring onthouden aan het bestemmingsplan "Emmeloord-West 2006" 
vanwege geluid. Voor die delen is tot op heden het bestemmingsplan 
Emmeloord-West uit 1979 nog van kracht. 

 

Ook zijn de bestemmingsplannen 'Kometenlaan', 'Emmeloord, Europalaan 31 - 33' en 
'Emmeloord, Europalaan 40a' geïntegreerd in het voorliggende plan. 

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 59.541 hectare en telt ruim 46.450 inwoners per 
1 mei 2014. 

 

Emmeloord fungeert als centrumplaats, omringd (op fietsafstand) door tien dorpen: 
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: 

 agrarische bedrijven 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. Emmeloord is 
letterlijk en figuurlijk het centrum van de Noordoostpolder. 

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

 Nationaal 8 'Verbeteren van de milieukwaliteit': In paragraaf 2.8 is ook aandacht 
geschonken aan de verschillende milieuaspecten. 

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

 

Ook ligt een klein deel van het plangebied binnen het NatuurNetwerk Nederland 
(NNN, voorheen EHS). In paragraaf 2.9 is hier nader op ingegaan. 
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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. 

Voorliggend bestemmingsplan betreft een in hoofdzaak consoliderend plan, wat 
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.  

 

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. 

De gehele Noordoostpolder ligt in een radarverstoringsgebied. Er mogen geen 
bestemmingen worden opgenomen die het oprichten van bouwwerken mogelijk 
maken die door hun hoogte onaanvaardbare gevolgen kunnen hebben voor de 
werking van de radar. Het gaat om een hoogte van 89 m ten opzichte van NAP 
(bijlage 8.4 Rarro en artikel 2.6.9 lid 2 Barro). In het plangebied worden geen 
bouwwerken toegelaten met een dergelijke hoogte. Om die reden wordt op de 
verbeelding geen aanduiding opgenomen voor het radarverstoringsgebied. 

 

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

 

Conclusie 

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

 

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. 
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Conclusie 

Het voorliggende bestemmingsplan is niet strijdig met de visie. 

 

Wet Natuurbescherming en de Vogel- en Habitatrichtlijn  

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

 

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 het Natuurnetwerk Nederland (NNN) opgenomen. Een planologische 
ontwikkeling mag geen significante gevolgen hebben voor een te beschermen 
gebied. Het plangebied ligt op een afstand van ruim 8 kilometer van het meest 
nabijgelegen Natura 2000-gebied 'De Wieden'. 

 

Soortbescherming  

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en 
heeft betrekking op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en 
gebieden, voor zover deze niet middels overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. 
Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng beschermde soorten, waarbij 
het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden vermeden. 
Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. Deze formulering van de 
zorgplicht brengt met zich mee dat wanneer men een bepaalde handeling wilt 
verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen hebben, men zich daaraan 
voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige natuurwaarden, de kwetsbaarheid 
ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het voorgenomen handelen. De 
zorgplicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er geen overtreding van een 

verbodsbepaling plaats. Op basis van de informatie van dit plan kunnen de volgende 
conclusies getrokken worden:  

"Er vinden geen werkzaamheden plaats, die negatieve effecten kunnen hebben op 
Natura 2000 gebieden, beschermde Natuurmonumenten, Natuurnetwerk Nederland 
of natuur buiten het NNN"  

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

Er zijn voor dit bestemmingsplan geen belemmeringen vanuit de Wet 
Natuurbescherming. 

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 in 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 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 
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Het plangebied is aangewezen als: 

 Stedelijk gebied 2015 (grijs vlak) 

 Zoekrichting uitbreiding stedelijk gebied (oranje pijl) 

 

Op de afbeelding is de begrenzing van het stedelijk gebied tot 2015 aangegeven. 
Tevens worden voor de periode na 2015 de zoekrichtingen voor stedelijke 
ontwikkelingen 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 locaties 
Emmelhage en tussen de Urkerweg en Hannie Schaftweg bieden in de planperiode 
voldoende verstedelijkingsruimte. Voor de periode tot 2030 zijn zowel noordelijke als 
westelijke zoekrichtingen denkbaar.  

 

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

 Streefbeeld wegen en spoor 2015: De Hannie Schaftweg is aangemerkt als 
'Gebiedsontsluitingsweg II - wel landbouwverkeer'.  

 Streefbeeld vaarwegen en goederenvervoer 2015: De Urkervaart is weergegeven 
als 'Regionale vaarweg'.  

 Streefbeeld fietsnetwerk 2015: De Hannie Schaftweg is hierin aangeduid als 
'Veerverbinding, onderdeel fietsnetwerk'.  

 Functies en doelen water: Voor de westkant van het plangebied geldt dat 
rekening moet worden gehouden met kwetsbaar ondiep grondwater. Voor de 
noordwestkant van het plangebied geldt tevens 'Water voor bos en natuur'. Aan 
de zuidwestkant geldt ook 'Agrarisch water'.  

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

 Zoekrichting uitbreiding stedelijk gebied: Bij de agrarische gronden van het 
plangebied is sprake van een zoekrichting voor uitbreiding van het stedelijk 
gebied. Met het voorliggende plan worden geen uitbreidingsmogelijkheden 
gerealiseerd. 

 Streefbeeld en ontwikkeling recreatie: Het bebouwde gebied en de Urkervaart 
zijn hiervoor aangemerkt.  

 Ecologische hoofdstructuur: De Urkervaart is weergegeven als 'Ecologische 
verbinding' en 'Waardevol gebied'.  

 Landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten: De Urkervaart en een 
deel van de Urkerweg zijn voor deze kwaliteiten in beeld gebracht.  

 Landschappelijke en cultuurhistorische basiskwaliteiten: Deze kwaliteiten zijn de 
hoge bruggen bij Urkervaart en de Espelervaart. 

 Archeologische beleidskaart: Dit geldt voor het hele plangebied. In paragraaf 
2.10 is nader ingegaan op het onderdeel archeologie.  
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 Aardkundig waardevolle gebieden: Een deel van het plangebied is hiervoor 
aangemerkt. 

 Voldoet niet aan het minimale beschermingsniveau tegen wateroverlast in 
2025/2050: Hieronder valt een deel van Urkervaart. Op basis van de gegevens 
van het waterschap is het plangebied, inclusief de Urkervaart, geen 
aandachtsgebied voor wateroverlast.  

 

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.  

 

Ontwerp-visies 

De provincie werkt aan actualisering van de provinciale structuurvisies, onder andere 
middels de 'RO visie werklocaties Flevoland'. De veranderopgave luidt: "Van 
overwegend nieuwbouw naar het vitaliseren van bestaande gebieden en gebouwen". 
Doelstelling van de visie is om te komen tot zorgvuldig ruimtegebruik van 
werklocaties zodat het aanbod passend is bij de behoefte en regionaal is afgestemd. 
Het maatschappelijk effect dat de provincie daarmee wil bereiken is slim en zuinig 
ruimtegebruik. De provincie laat de concrete uitwerking van het beleid in beginsel aan 
de gemeenten. Centraal daarbij staat de ladder duurzame verstedelijking. Hieraan is 
aandacht besteed in paragraaf 2.3. Bij een conserverende bestemming is geen 
sprake van een nieuwe ontwikkeling in de zin van de ladder en is de ladder niet van 
toepassing. 

De RO visie werklocaties Flevoland geeft geen aanleiding tot het maken van een 
andere keuze dan actualisering van het plan. Het aantal werklocaties is beperkt en de 
werklocaties die er zijn, voorzien op dit moment in een behoefte, zodat er geen 
aanleiding is de gebruiksmogelijkheden te beperken. Een relevante verruiming van 
de gebruiksmogelijkheden van de werklocaties met het oog op eventuele toekomstige 
leegstand is op dit moment ook niet aan de orde. Een verruiming moet immers 
worden beoordeeld naar de ladder van duurzame verstedelijking. Zonder concrete 
initiatieven brengt dit onnodige onderzoekskosten met zich mee. Indien zich concrete 
initiatieven voordoen kunnen deze worden getoetst aan het op dat moment geldende 
beleid. 

 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling 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 
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 zuidelijke deel en de noordelijke- en oostelijke rand van het gebied. 

 Wegen (wegen in beheer van de provincie): Het tracé N351 - N717 (Hannie 
Schaftweg) valt hieronder. 

 Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS): Dit geldt voor het zuidelijke deel en 
de noordelijke- en oostelijke rand van het gebied. 
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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.  

2.5  Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

De Structuurvisie 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 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. 

 

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. 

 

Emmeloord is de spin in het web. Het is de stedelijke hoofdkern van de gemeente, 
met een hoog voorzieningenniveau en een verzorgingsfunctie voor de overige kernen 
en het landelijk gebied. De bereikbaarheid van Emmeloord van buitenaf is vooral over 
de weg zeer goed, via de A6 en de N50. Er zijn bovendien verschillende 
bedrijventerreinen aanwezig met een bovenlokaal karakter. De combinatie van het 
hoge voorzieningenniveau, de verschillende bedrijventerreinen en de goede 
ontsluiting maken Emmeloord tot een aantrekkelijk plek om te wonen of een bedrijf te 
vestigen. 

 

De komende jaren wordt de centrumfunctie van Emmeloord versterkt. Het centrum 
van Emmeloord krijgt een ‘facelift’: van de Poldertoren tot en met het Smedingplein. 
De Deel wordt een sfeervol en attractief winkelplein en de winkelstraten krijgen flinke 
opknapbeurten. Bovendien worden de oude wijken rondom het centrum opgeknapt 
en waar nodig geherstructureerd zodat ze voldoen aan de eisen van deze tijd. In 
Emmeloord worden bovendien de meeste woningen gebouwd (in Emmelhage) en er 
is (indien daar behoefte aan is) ruimte voor nieuw bedrijventerrein (De Munt III). 
Daarbij is het uitgangspunt dat zowel bestaande als nieuwe woonwijken en 
bedrijventerreinen een brede groene omlijsting krijgen zodat ze niet ‘open en bloot’ 
vanuit de open polder zichtbaar zijn. 

 

Een zekere hiërarchie is nodig om de concentrische opbouw van de polder goed te 
laten functioneren. Deze hiërarchie komt onder meer terug in de centrale ligging van 
Emmeloord ten opzichte van de dorpen. De autonome ligging van Emmeloord als 
eiland in het hart van de polder moet daarom herkenbaar blijven. Voorkomen moet 
worden dat er ontwikkelingen aan de randen plaatshebben die dit onderscheid diffuus 
maken. 
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De groene singels rond Emmeloord en de dorpen, alsmede rond bedrijventerreinen 
en recreatieterreinen, vormen een belangrijk kenmerk van de Noordoostpolder. 
Hierdoor ontstaan ‘groene eilanden in een open productielandschap’. Behoud en 
herstel van deze karakteristiek staan voorop. 

 

De bevolkings- en huishoudensgroei in de gemeente Noordoostpolder vlakt af. De 
dorpen krimpen vaak licht door uitstroom naar Emmeloord en naar andere delen van 
het land. Emmeloord groeit netto licht doordat uitstroom naar andere gemeenten in 
het land gecompenseerd wordt door instroom uit de polderdorpen en door natuurlijke 
aanwas. 
 

 

Afbeelding: Uitsnede kaart structuurvisie 

 

Bij herstructurerings- en ontwikkelingsplannen voor Emmeloord wordt het 'DNA van 
de stad' als richtinggevend document gebruikt. Het streven is dat de kern zijn eigen 
identiteit behoudt en dat nieuwe ontwikkelingen steeds vanuit deze identiteit worden 
doorgevoerd. 

 

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. 

 

Voor Emmeloord is onderscheid gemaakt in: 

1. Centrum en schil 

2. Huidige woonwijken daaromheen 

3. Uitbreidingslocaties 
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Afbeelding: Kaart woonvisie  

 

Het grootste deel van het plangebied valt binnen de huidige woonwijken en een deel 
valt binnen de schil.  

 

Voor een aantal plekken ziet de gemeente noodzaak voor vernieuwing, onder andere 
bij De Balkan. 

 

Uit woningmarktonderzoek blijkt dat de leefstijlen en de woningbehoefte is veranderd. 
Bewoners wensen meer variatie in woonmilieus: groen, ruimte en recreatie of juist 
meer stedelijk wonen. Recente wijken spelen qua woonmilieu voldoende in op deze 
behoefte. Voor de oudere wijken als Espelervaart, Revelsant en De Zuidert geldt dit 
minder. In deze wijken geldt ook een energetische opgave. 

 

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.  



 

  

 bestemmingsplan "Emmeloord-West" (ontwerp)  

 22 

  

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

 

Dit bovenstaande beleid voor huisvesting in het buitengebied is vertaald in de 
beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten landelijk gebied Noordoostpolder. Deze 
beleidsregel is niet relevant voor dit plan, aangezien het plangebied betrekiing heeft 
op een deel van de bebouwde kom. 

 

Beleidsregel Ander woongebruik kernen in Noordoostpolder 

Deze beleidsregel maakt het mogelijk om woningen te gebruiken voor woonvormen 
waarbij meerdere personen bij elkaar wonen, waarbij er geen continuïteit en 
onderlinge verbondenheid is van de desbetreffende samenstelling van personen, 
zoals arbeidsmigranten en studenten, en om maatschappelijke of horecagebouwen 
als pension te gebruiken.  

Deze beleidsregel kan worden toegepast met behulp van de buitenplanse 
afwijkmogelijkheid van artikel 4 Bijlage II Bor, de zogenaamde 
'kruimelgevallenregeling'. Waar het al vergund is, is dit met een aanduiding op de 
verbeelding opgenomen. 

 

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. 

 

Naast algemene welstandscriteria is voor een aantal gebieden specifiek beleid 
geformuleerd. Het gaat hier over het centrum van Emmeloord, de kernen van 
Emmeloord en de dorpen, Nagele en Schokland en het landelijk gebied. 
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Afbeelding: Deel van kaart welstand 

 

Enkele delen van het plangebied vallen onder 'de kernen van Emmeloord'. In de kern 
van Emmeloord is het van belang 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. 

 

In 2016 wordt nieuw welstandsbeleid vastgesteld. Inhoudelijk wijkt dit nieuwe 
welstandsbeleid weinig af van het hiervoor genoemde welstandsbeleid uit 2010. Wel 
zijn specifiek voor de vestiging van de Jumbo (Europalaan 31-33) 
beeldkwaliteitseisen opgenomen. 

 

Duurzaamheidsplan  

Het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid staat beschreven in het Duurzaamheidsplan 
2012-2015, vastgesteld in januari 2012. Het beleid beschrijft de ambities tot 2030 en 
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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. 

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'. 

 

Op 27 oktober 2015 heeft Waterschap Zuiderzeeland het Waterbeheerplan 
2016-2021 "Het waterschap midden in de maatschappij" vastgesteld. Het 
Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) is de opvolger van WPB2+ en bevat 
langetermijndoelen (zichtjaar 2050), doelen voor de planperiode (2016-2021) en 
maatregelen die het waterschap (samen met gebiedspartners) 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.  

 

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. 
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2.7  Waterparagraaf 

Bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen moet de watertoets worden toegepast. 
Dit houdt in dat alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf moeten bevatten. De 
watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en 
uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Het kader van de watertoets is wettelijk verankerd in het Besluit op de 
ruimtelijke ordening (Bro). In deze paragraaf worden de resultaten van de watertoets 
toegelicht. 

 

Inleiding 

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

1. Veiligheid. 

2. Voldoende water. 

3. Schoon water. 

 

Waterrelevant beleid 

Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer staat landelijk in de 
belangstelling.  

 

Op Europees, nationaal en stroomgebiedniveau geldt de Kaderrichtlijn Water (KRW). 
De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van het 
nationaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van 
afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd en standstil. 

 

Thema's zoals water in de stad en water als ordenend principe zijn als speerpunten 
aangegeven in het vigerende beleid zoals vastgelegd in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte, het Nationaal Waterplan, het Waterbeleid 21e eeuw, het 
Nationaal Bestuursakkoord Water, de Handreiking Watertoets en het Omgevingsplan 
Flevoland (Provincie Flevoland). De Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis 
van 'watersysteembenadering' centraal. De Waterwet regelt het beheer van 
oppervlaktewater en grondwater. 

 

Het beleid van het Waterschap Zuiderzeeland staat beschreven in het 
Waterbeheerplan 2010-2015. Daarnaast is de Keur van het Waterschap 
Zuiderzeeland een belangrijk regelstellend instrument waarmee in ruimtelijke plannen 
rekening moet worden gehouden. Op gemeentelijk niveau zijn het in overleg met het 
waterschap opgestelde gemeentelijk Waterplan en het gemeentelijke Rioleringsplan 
van belang. 

 

Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën: 

 Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren). 

 Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 

 

Aan de hand van deze waterparagraaf wordt duidelijk gemaakt hoe het vigerend 
waterbeleid is vertaald naar waterhuishoudkundige inrichtingsmaatregelen in het 
plan, hoe met water in dit plan wordt omgegaan en op welke wijze de 
inrichtingsmaatregelen bijdragen aan Veiligheid, Voldoende en Schoon Water. 
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Proces van de watertoets   

Op basis van de digitale watertoets, waarvan de resultaten zijn opgenomen in Bijlage 
3 Watertoets, wordt de normale procedure gevolgd.  

 

Beschrijving van het watersysteem   

Het bestemmingsplan 'Emmeloord-West' is een conserverend bestemmingsplan. Dit 
bestemmingsplan heeft slechts tot doel de bestaande planologische situatie actueel 
te bestemmen. 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.  

 

De woonwijk Espelervaart heeft overwegend een gemengd rioleringsstelsel, waarin 
acht riooloverstorten zijn opgenomen uitmondend op de Espelervaart. In het Zwin is 
een regenwaterriool aanwezig uitmondend in de groenstrook opgenomen waterpartij 
grenzend aan de Hannie Schaftweg. Daarnaast is ter plaatse van het inbreidingsplan 
De Balkan een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Het regenwaterriool in het 
Zwin zorgt bij aanvoer voor verversing van het oppervlaktewater in deze groenstrook, 
waarbij een opvoergemaal langs de Pilotenweg zorgt voor het handhaven van een 
opgezet peil in deze waterpartij. Het peil van deze waterpartij bedraagt -5.20 meter 
NAP en wijkt af van de in de Lage Afdeling gelegen Espelervaart waarvoor het 
streefpeil is vastgesteld op -5.70 meter NAP. Bij verdere peilstijging van het 
waterniveau in de waterpartij in de groenstrook kan het overtollige water door middel 
van een stuw worden afgevoerd naar de Espelervaart. Naast de genoemde 
groenstrook is in het inbreidingsplan Espelervaer eveneens een peil van –5.20 meter 
NAP vastgesteld. Door het opzetten van het peil kan de aanwezigheid van negatieve 
kwel worden onderdrukt. Door middel van een opvoergemaal kan water vanuit de 
Espelervaart ingelaten worden in de waterpartij en door middel van een stuw worden 
afgevoerd. De waterdiepte 

van de waterpartij bedraagt 1.00 meter. In Espelervaart varieert het maaiveldniveau 
overwegend tussen -4.35 meter en -3.85 meter NAP. Dit betekent dat de 
drooglegging varieert tussen 1,35 en 0,85 meter. Voor de bebouwing wordt voldaan 
aan de minimale droogleggingsnorm van 1,20 meter. Voor het woongebied 
Espelervaer is een drooglegging aanwezig van 0,98 meter. Er kan worden 
aangenomen dat het peilvak Espelervaer over voldoende ontwatering beschikt. 

 

De woonwijk Revelsant heeft overwegend een gemengd rioleringsstelsel, waarin vijf 
riooloverstorten zijn opgenomen uitmondend op de Urkervaart. Het openbaar terrein 
rondom de Pallasen Saturnusstraat is ten opzichte van het vorige bestemmingsplan 
uit 2006 heringericht, waarbij naast het bestaande gemengde rioleringsstelsel 

een nieuw regenwaterriool wordt aangelegd. Revelsant ligt in het beheergebied van 
de Lage Afdeling, waarbij de waterpartij ter plaatse van de Kometenlaan niet afwijkt 
van het peil van de Urkervaart. Het peil van de Lage Afdeling is vastgesteld op -5.70 
meter. NAP. De waterdiepte van de waterpartij bedraagt 0,50 meter. In Revelsant 
varieert het maaiveldniveau overwegend tussen -4.20 meter en -3.90 meter NAP. Dit 
betekent dat de drooglegging varieert tussen 1,50 en 1,80 meter. Voor de bebouwing 
wordt voldaan aan de minimale droogleggingsnorm van 1,20 meter. Vanuit de 
gemeente vindt regelmatig overleg plaats met het Waterschap. Bij het beheer en 
onderhoud van de watergangen wordt samen met het waterschap periodiek bepaald 
in hoeverre de bestaande waterkwaliteit kan worden verbeterd. 

 

1. Veiligheid/Waterkeringen 

Streefbeeld 

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

 

Wateroverlast  

Streefbeeld 

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

Uitgangspunt wateroverlast 

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

 

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

 

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 

Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud 
mogelijk moeten worden gemaakt. Een watergang dient dan voorzien te zijn van een 
goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed: 

 aan één zijde van een watergang met een waterbreedte tot en met 12 meter; 

 aan weerszijden van een watergang met een waterbreedte van 12 tot 24 meter. 

Bij een talud van 1:4 of flauwer is geen onderhoudsstrook nodig. Voor watergangen 
breder dan 24 meter is varend onderhoud een mogelijkheid. Bij bruggen is de 
minimaal benodigde doorvaarthoogte 1,5 meter en de minimum doorvaartbreedte 
3,00 meter. Verder zijn er te waterlaat plaatsen nodig. Er kan in verband met de extra 
kosten alleen goed onderbouwd gekozen worden voor varend onderhoud. In alle 
gevallen wordt rekening gehouden met een benodigde doorrijhoogte onder bruggen 
van 4 meter ten behoeve van onderhoudsmateriaal. Houdt de beschoeiing zoveel 
mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levenduur te hebben als de 
beschoeiing zelf. 
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Anticiperen op watertekort 

Streefbeeld 

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

 

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

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

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

 

3. Schoon water  

 

Goede structuurdiversiteit 

Streefbeeld 

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

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

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

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

In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met 
aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep (afhankelijk van het doorzicht). De 
rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn. 

 

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. 

 

Goed omgaan met afvalwater 

Streefbeeld 

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

 

Conclusie 

Het aspect water vormt geen belemmering voor de voorgenomen planvorming. 

2.8  Milieuaspecten 

Met de voorbereiding van het onderhavige bestemmingsplan dient te worden 
nagegaan welke bronnen 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: 

 bodem;  

 geluidsaspecten (Wet geluidhinder); 

 hinder in de relatie bedrijven/woningen; 

 luchtkwaliteit. 

 

Gelet echter op het feit dat het voorliggende plan nauwelijks voorziet in nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden, maar gericht is op het beheer van de bestaande situatie, 
is het onderzoek naar de milieuhygiënische aspecten vrij beperkt gebleven voor het 
overgrote deel van het plangebied. Op drie locaties in het plangebied wordt wel enige 
ontwikkeling geboden. Voor deze locaties zijn, met maatwerk op de nieuwe 
ontwikkelingen, de benodigde onderzoeken verricht ten aanzien van bodem en 
geluid. Deze onderzoeken maken deel uit van de deze ontwikkelingen opgestelde 
ruimtelijke onderbouwingen. Deze ruimtelijke onderbouwingen zijn in de bijlagen 4, 5 
en 6 van deze toelichting opgenomen. 

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, met uitzondering van het 
percelen aan de Pilotenweg 5 en de Scandinaviëlaan 35 (Stichting Philadelphia). 
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. 

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 ingegaan op de geluidsaspecten met betrekking tot 
industrielawaai en wegverkeerslawaai. Spoorweglawaai is in deze situatie niet 
relevant.  
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Industrielawaai 

In het plangebied zelf is geen sprake van een bedrijventerrein. Het plangebied is 
echter wel gelegen nabij het bedrijventerrein Zuidervaart en de bedrijven aan de 
Nijverheidstraat-Bouwerskamp. De aan de Nijverheidstraat gesitueerde 
betonmortelcentrale heeft een geluidszone, die deels binnen het voorliggende 
plangebied is gelegen. Binnen deze geluidszone mogen geen nieuwe 
geluidgevoelige bestemmingen worden gerealiseerd. Vanuit het milieuhygiënisch 
kader zijn er verder geen knelpunten aanwezig. Nader onderzoek is derhalve niet aan 
de orde. 

 

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 op een zestal locaties nieuwe 
geluidgevoelige objecten mogelijk maakt, is onderzoek nodig. Voor 5 locaties is dit 
onderzoek in november 2015 uitgevoerd door Ingenieursbureau Spreen. De 
resultaten daarvan zijn opgenomen in Bijlage 1. De vijf locaties zijn hieronder 
aangegeven. Bij de locaties 1 en 2 gaat het om bouwen buiten het bouwvlak. Bij de 
locaties 3 en 5 gaat het om nieuwe bouwmogelijkheden binnen het bouwvlak. De 
toekomstige ontwikkelingen op locatie 4 betreft de vestiging  van een zorginstelling 
waarbij een woonzorgvoorziening met dagbesteding voor 45 personen wordt 
gerealiseerd. 
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Op basis van het onderzoek kan het volgende geconcludeerd worden: 

 

Geluidsbelasting 30 km/h wegen: 

Alleen op locatie 2 (Stichting Philadelphia tehuis) wordt de streefwaarde van 48 dB 
ten gevolge van de Oude Vlie met slechts 1 dB overschreden, hetgeen niet tot 
ontoelaatbare hinder zal leiden. Daar het geen gezoneerde weg betreft en er geen 
hogere waarde hoeft te worden vastgesteld zijn aanvullende maatregelen om de 
geluidsbelasting met 1 dB te reduceren niet doelmatig. 

Op alle overige locaties voldoet de geluidsbelasting ten gevolge van de 30 km/h 
wegen aan de gehanteerde streefwaarde van 48 dB. 

 

Geluidsbelasting zoneringsplichtige wegen: 

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt door de Urkerweg, de Scandinaviëlaan 
en de Kometenlaan overschreden, maar er kan worden voldaan aan de grenswaarde 
van 63 dB. Daar de voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, zijn bron- en 
overdrachtsmaatregelen overwogen. Deze zijn niet doeltreffend en/of niet passend, 
zodat een hogere grenswaarde wordt vastgesteld voor de volgende locaties. 
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Voor locatie 2 is een aanvullend onderzoek uitgevoerd door Sight LBP (maart 2017). 
Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe 
zorgwoningen de voorkeursgrenswaarde overschrijdt, maar dat de maximale 
ontheffingswaarde niet wordt overschreden. Het is niet mogelijk/wenselijk om op deze 
locatie  geluid beperkende maatregelen toe te passen om de geluidbelasting terug te 
brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Daarom zal ook voor deze locatie hogere 
waarden voor de geluidbelasting op de gevels worden vastgesteld. Het betreffende 
onderzoek is opgenomen in bijlage 7 van deze toelichting. 

Voor locatie 6 (Pilotenweg 5) is onderzoek uitgevoerd in april 2016 door De 
Milieuadviseur. Dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 2. Ook voor deze locatie geldt 
dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Uit 
stedenbouwkundige overwegingen wordt de bestaande voorgevelrooilijn in acht 
genomen. Voor de locatie wordt een hogere waarde 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. 

 

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. 
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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. 

 

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-milieubeheerinrichtingen onder de algemene 
regels uit het Activiteitenbesluit, tenzij ze zijn uitgezonderd.  

 

Relatie bedrijfsactiviteiten/woningen 

Dit plangebied heeft hoofdzakelijk een woonfunctie. Uitzondering hierop vormt het 
winkelgebied, de scholen, kantoren en overige voorzieningen. Wat de aard en de toe 
te laten bedrijvigheid in een woongebied betreft, wordt uitgegaan van licht 
milieubelastende bedrijfsactiviteiten (categorie 1- en 2-bedrijven). In de wijk bevindt 
zich, met uitzondering van het verkooppunt voor motorbrandstoffen aan de Urkerweg, 
geen zware bedrijvigheid. Voor het lpg-tankstation is de doorzet begrensd tot 1.000 
m3/jaar. Voor de bedrijven is nader - planologisch - ingrijpen niet aan de orde. Wel is 
de juridische regeling zodanig opgesteld, dat in het plangebied geen bedrijvigheid 
wordt toegestaan die niet past in de directe nabijheid van woningen.  
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In de omgeving van het plangebied is het bedrijventerrein Nagelerweg-A6 aanwezig, 
alsmede bedrijven aan de Bouwerskamp-Nijverheidstraat. Daarbij geldt, dat de 
vigerende omgevingsvergunningen en milieuvergunningen, voor zover van 
toepassing, afdoende moeten worden geacht. 

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; 

 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 conserverend van aard: het bestemmingsplan legt 
de bestaande situatie vast. De luchtkwaliteit zal niet verslechteren ten gevolge van de 
vaststelling van het bestemmingsplan. Op grond van het bepaalde in de Wet 
milieubeheer is in dat geval geen onderzoek naar de luchtkwaliteit vereist. Er wordt 
immers voldaan aan het gestelde in artikel 5.16 lid b: de luchtkwaliteit blijft ten minste 
gelijk ten gevolge van de vaststelling van het bestemmingsplan. 
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2.9  Ecologie 

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

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.  

 

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 Natuurnetwerk Nederland NNN (voorheen Ecologische Hoofdstructuur /EHS) 
opgenomen. Een planologische ontwikkeling mag geen significante gevolgen hebben 
voor een te beschermen gebied.  

 

Het plangebied ligt op een afstand van 8,4 kilometer tot het meest nabijgelegen 
Natura 2000-gebied 'IJsselmeer'. De Urkervaart maakt onderdeel uit van het NNN. 
Een deel van de Urkervaart valt binnen het plangebied. In het voorliggende 
bestemmingsplan is de bestaande planologisch-juridische regeling overgenomen. 
Daaraan is een dubbelbestemming Waarde - Ecologie toegevoegd.  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.  

 

Soortbescherming 

Het eerste artikel in de Wet natuurbescherming heeft betrekking op de zorgplicht en 
heeft betrekking op het voorkomen of beperken van schade aan soorten en 
gebieden, voor zover deze niet middels overige verbodsbepalingen zijn gereguleerd. 
Het gaat daarbij in de praktijk vooral om minder streng beschermde soorten, waarbij 
het onnodig doden, verwonden of beschadigen dient te worden vermeden. 
Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; “de zorgplicht kan wel door 
toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”.  
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Deze formulering van de zorgplicht brengt met zich mee dat wanneer men een 
bepaalde handeling wilt verrichten die gevolgen voor natuurwaarden zou kunnen 
hebben, men zich daaraan voorafgaand op de hoogte stelt van de aanwezige 
natuurwaarden, de kwetsbaarheid ervan en de mogelijke gevolgen daarvoor van het 
voorgenomen handelen. De zorgplicht is te allen tijde van toepassing, ook al vindt er 
geen overtreding van een verbodsbepaling plaats. 

 

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. 

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. 

 

Historische (steden)bouwkundige waarden 

In het plangebied zijn geen monumenten aanwezig. Voorts zijn in het plangebied 
geen cultuurhistorisch waardevolle objecten en/of structuren aanwezig die 
bescherming behoeven. Het voorliggende bestemmingsplan is grotendeels 
consoliderend van aard.  

 

Archeologie 

Op de Archeologische monumentenkaart (AMK) zijn de bekende en gewaardeerde 
vindplaatsen aangegeven. Er zijn in het plangebied geen archeologische 
monumenten bekend.  

 

Complementair aan deze kaart zijn de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
(IKAW) en de Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart (ABB) voor het 
grondgebied van Noordoostpolder. Op de speciaal voor de gemeente 
Noordoostpolder in 2007 ontwikkelde beleidskaart is aangegeven welke gebieden 
een hoge, een gematigde, dan wel een lage verwachtingskans op archeologische 
vondsten hebben. Verder is op de kaart aangegeven waar zich scheepswrakken 
bevinden en welke gebieden een archeologisch monument betreffen.  

 

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

 

Uit de kaart blijkt dat het plangebied een lage archeologische verwachtingswaarde 
heeft, met uitzondering van een zeer kleine zone in het westen van het plangebied.  

 

Voor deze zone geldt een gematigde archeologische verwachtingswaarde. Aan de 
zone wordt op de verbeelding een dubbelbestemming toegekend met hieraan 
gekoppeld een omgevingsvergunningstelsel. Concreet betekent dit dat bij 
bouwontwikkelingen groter dan 100 m2 en bij aanlegwerkzaamheden met een 
oppervlak groter dan 5.000 m2 er onderzoek gedaan moet worden.  

 

Voor de gebieden met een lage archeologische verwachting behoeven geen regels 
inzake omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van werken of werkzaamheden te 
worden gesteld. 

 

Historische geografie 

Emmeloord ligt op de bodem van de voormalige Zuiderzee. De drooglegging van de 
Zuiderzee was een ambitieus Nederlands waterstaatkundig project uit het begin van 
de 20e eeuw. Tussen 1927 en 1932 vond de afsluiting van de voormalige Zuiderzee 
plaats en begon de overheid met de aanleg van drie IJsselmeerpolders: de 
Wieringermeer (1927-1930), de Noordoostpolder (1936-1942) en de Flevopolder 
(1957-1968). Met de winning van dit nieuwe land, kreeg de overheid de omvangrijke 
taak om een gehele provincie in te richten en bewoonbaar te maken. De overheid 
bepaalde de situering van de dorpen, de verkaveling van de polder en het verloop 
van wegen en kanalen. 

 

De Noordoostpolder vertoont duidelijke kenmerken van een rationeel landschap uit 
de 20e eeuw. Het belangrijkste kenmerk van de Noordoostpolder is dat het is 
ontworpen als eenheid, waarbij landschap, stedenbouw en architectuur onderdeel 
uitmaken van één integraal ontwerp. Het polderconcept, de concentrische opbouw op 
verschillende niveaus, is kenmerkend voor de ruimtelijke structuur. 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. 
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Emmeloord ontleent zijn naam aan het dorpje op de noordpunt van het voormalige 
eiland Schokland. Dit eiland lag in de Zuiderzee. Het dorpje heette vroeger (1478) 
Emelwerth. Eem, het eerste deel van Emel-, komt van het Germaanse ami, een 
algemene aanduiding voor een natuurlijk waterverloop. Werth betekent terp. Vanaf 
1650 zien we echter dat de naam omgezet is naar Emeloirt. Oirt (door de i achter de 
o spreek je het uit als oort) betekent punt. De overgang van werth naar oort heeft 
waarschijnlijk te maken met de afbrokkeling van het eiland Schokland. Daardoor was 
Emelwerth steeds minder een terp (heuvel in het land) maar kwam steeds meer op 
de punt (oirt) van het eiland te liggen. 

 

Conclusie  

Voor de zone met een gematigde archeologische verwachtingswaarde wordt een 
dubbelbestemming Archeologie opgenomen. Gelet op het bovenstaande vormt het 
aspect archeologie en cultuurhistorie verder geen belemmering voor het voorliggende 
plan. 

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. 

 

Voor het plangebied is alleen het verkooppunt voor motorbrandstoffen aan de 
Urkerweg relevant. Bij dit verkooppunt wordt lpg verkocht. Uit de doorzetgegevens 
blijkt dat de doorzet begrensd is tot 1.000 m3/jaar. Uit de tabel van de Regeling 
externe veiligheid inrichtingen blijkt, dat de afstand tussen het vulpunt en kwetsbare 
objecten dan minimaal 45 meter dient te zijn. Omdat hieraan wordt voldaan, hoeven 
er derhalve geen maatregelen getroffen te worden. 

 

In verband met het plaatsgebonden risico moeten bij genoemde doorzet de volgende 
afstanden tot (beperkt) kwetsbare objecten in acht worden genomen: 

 15 meter vanaf de afleverzuil; 

 25 meter vanaf het ondergrondse reservoir; 

 45 meter vanaf het vulpunt. 



 

  

 bestemmingsplan "Emmeloord-West" (ontwerp)  

 39 

  

 

Binnen deze contouren bevinden zich uitsluitend (beperkt) kwetsbare objecten die tot 
de inrichting behoren. Voor het plaatsgebonden risico worden deze (beperkt) 
kwetsbare objecten niet als zodanig beschouwd. 

 

Voor het groepsrisico worden de tot de inrichting behorende (beperkt) kwetsbare 
objecten als zodanig beschouwd. Het invloedsgebied bedraagt 150 meter vanaf het 
vulpunt. Omdat alle woningen binnen 150 meter vanaf het vulpunt en het reservoir 
bestemd zijn als 'Wonen' met de aanduiding 'vrijstaand' behoeft er geen 
groepsrisicoberekening uitgevoerd te worden. Vanwege deze gedetailleerde wijze 
van bestemmen is het namelijk te verwachten dan het aantal (beperkt) kwetsbare 
objecten niet zal toenemen (vrijstaande woningen worden dus bijvoorbeeld niet 
omgezet naar rijenwoningen, waardoor er dus geen toename is van het aantal 
woningen (kwetsbare objecten). 

 

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 aardgastransportleidingen die door het plangebied 
lopen een dubbelbestemming opgenomen. 

 

Vervoer gevaarlijke stoffen 

Binnen het plangebied is de N351 gelegen, waarover vervoer van gevaarlijke stoffen 
plaatsvindt. Het gaat hierbij alleen om transporten van brandbare vloeistoffen. De 
beperkte hoeveelheden die getransporteerd worden over deze transportas leiden niet 
tot een plaatsgebonden risicocontour 10-6/jr. Dit betekent dat het plaatsgebonden 
risico geen beperkingen oplegt aan het bestemmingsplan.  

 

Omdat er geen ontwikkelingen plaatsvinden binnen het bestemmingsplan, leidt de 
procedure niet tot een toename van het groepsrisico. Voorts is geen sprake van een 
overschrijding van de oriëntatiewaarde van het groepsrisico ter hoogte van het 
bestemmingsplan, gezien de beperkte transporten over de weg. De invulling van de 
verantwoordingsplicht is derhalve niet noodzakelijk. 

 

Ook uit het Basisnet Weg blijkt dat zowel geen van de in de directe omgeving 
aanwezige wegen alsook de in het bestemmingsplan gelegen wegen een 
plaatsgebonden risicocontour 10-6/jaar heeft. Het plangebied vormt ook geen 
(mogelijk) aandachtspunt voor het groepsrisico. 

 

Uit het Basisnet Water blijkt eveneens dat er geen wateren in de directe omgeving 
van Emmeloord zijn die een plaatsgebonden risicocontour hebben van 10-6 of een 
(mogelijk) aandachtspunt vormt voor het groepsrisico. 

 

Emmeloord is niet gelegen in de nabijheid van een spoorlijn. Vervoer van gevaarlijke 
stoffen over het spoor vormt in dit kader dan ook geen risico. 

 

Conclusie  

In het kader van het aspect externe veiligheid zijn er dan ook geen belemmeringen 
voor het voorliggende plan.  
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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-gebied 'IJsselmeer' bedraagt 8,4 
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. Dit betekent dat er geen 'passende beoordeling' op grond van 
de Natuurbeschermingswet 1998 voor dit plan verplicht is en er derhalve, via dit 
spoor, ook geen sprake is van een planMER-plicht. 

De Provinciale Staten van Noordoostpolder 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. 
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2.13  Verkeer en parkeren 

Op 22 februari 2016 heeft de raad het Parkeerbeleidsplan en de Nota parkeernormen 
vastgesteld. Het parkeerbeleidsplan is een middel om verschillende doelstellingen op 
het gebied van ruimtelijke ordening, milieu, economie / werkgelegenheid en verkeer 
te realiseren. De kern van het gemeentelijk parkeerbeleid is het behouden van de 
bereikbaarheid voor alle modaliteiten, stimulering van duurzame mobiliteit door het 
faciliteren van goede fietsvoorzieningen en het behouden van het unieke karakter van 
de polder. Het parkeerbeleid zet nadrukkelijk niet in op sturing van autobezit en 
autogebruik van bewoners, werknemers en sociaal & economisch bezoek. Parkeren 
in woonwijken wordt landelijk steeds meer als een probleem ervaren. In veel steden 
is dit het resultaat van wijken die niet berekend zijn op het huidig autobezit. Vaak is 
het niet makkelijk om parkeercapaciteit bij te bouwen doordat de ruimte beperkt is. Dit 
geldt deels ook in Noordoostpolder. Om (toekomstige) knelpunten in woonwijk op te 
lossen worden binnen Emmeloord en de omliggende dorpen maatregelen genomen 
binnen de onderstaande oplossingsrichtingen.  

Stap 1: Beïnvloeden van de parkeervraag. Dit is een oplossing voor een vroege 
ontwerpfase en bruikbaar bij nieuwbouwsituaties. Voor bestaande situaties kan 
gedacht worden aan een veilige schoolomgeving door de kinderen te voet of op de 
fiets naar school te brengen in plaats van met de auto. 

Stap 2: Benutten van het parkeeraanbod. De aanwezige parkeercapaciteit kan beter 
worden benut, zowel in de openbare ruimte als op eigen terrein. In de openbare 
ruimte kan de parkeercapaciteit worden geoptimaliseerd door het aanbrengen van 
belijning bij parkeervakken en het meenemen van parkeerproblemen bij groot 
onderhoud en herinrichtingsprojecten. Op eigen terrein kan de capaciteit worden 
benut door gebruik te maken van carports, garageboxen en opritten voor parkeren. 

Stap 3: Het reguleren van parkeren. Doelgroepen als werknemers en bezoekers 
kunnen door parkeerregulering worden gestuurd. Voor woonwijken is 
parkeerregulering ongewenst. 

Stap 4: Extra parkeergelegenheid. In woonwijken waar de overlast wordt veroorzaakt 
door eigen bewoners -en waar bovenstaande maatregelen geen uitkomst bieden- is 
(grootschalige) uitbreiding van de parkeercapaciteit de enige mogelijkheid om te 
voorzien in de vraag. Binnen bestaande woonwijken is de realisatie van extra 
parkeervoorzieningen vaak fysiek lastig en duur. Zonder een vorm van 
parkeerregulering in de directe omgeving zullen automobilisten bovendien de 
voorkeur hebben voor een parkeerplaats op straat. Dit betekent dat de voorziening 
niet het gewenste effect zal hebben en daarnaast op de begroting van de gemeente 
zal drukken. 

Extra parkeerplaatsen mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit van de openbare 
ruimte. Speelplaatsen worden niet opgeofferd voor parkeervoorzieningen. Dit geldt 
ook voor groenvoorzieningen. Dit tast immers de leefomgeving aan. In situaties waar 
bijvoorbeeld kleinschalig snippergroen is en er de mogelijkheid bestaat dat om te 
vormen naar parkeerplaatsen, vindt overleg met buurtbewoners plaats. 

 

Om problemen in de toekomst te voorkomen is het bij inbreiding, uitbreiding en 
functieverandering belangrijk dat parkeernormen worden gehanteerd die aansluiten 
bij het verwachte autobezit en de ruimtelijke visie. Per 1 juli 2018 vervalt de 
mogelijkheid om initiatieven te toetsen aan de parkeerregels in de Bouwverordening. 
Daarom is in het bestemmingsplan een regeling opgenomen, die voorziet in toetsing 
aan parkeernormen bij bouwplannen of functiewijziging die binnen de mogelijkheden 
van het bestemmingsplan een grotere parkeerbehoefte vragen. 
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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. 
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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. 

 

De enige nieuwe ontwikkelingen in het plan betreffen de percelen Pilotenweg 5, 
Balkan 16 (het Groenhorst College) en Scandinaviëlaan 35 (Stichting Philadelphia). 
Bij het perceel Pilotenweg 5 zal de bestaande agrarische bedrijfswoning gesloopt 
worden, waarna er op nagenoeg dezelfde plaats een burgerwoning gebouwd wordt. 
Bij de locatie Balkan 16 vindt er een uitbreiding van het huidige schoolgebouw plaats. 
Er zullen een aantal lokalen worden bijgebouwd. De locatie Scandinaviëlaan 35, 
tenslotte, betreft de omzetting naar van een sporthal naar een woonzorgvoorziening 
(begeleid wonen met dagbesteding) voor 45 personen. Het betreft een locatie van de 
Stichting Philadelphia.  

Voor deze ontwikkelingen zijn separate ruimtelijke onderbouwingen opgesteld. Deze 
ruimtelijke onderbouwingen zijn opgenomen in Bijlage 4, bijlage 5 en bijlage 6 van 
deze toelichting. Voor de locaties Pilotenweg 5 en Scandinaviëlaan 35 zal tevens een 
procedure hogere grenswaarde doorlopen moeten worden. De daarbij behorende 
geluidsonderzoeken zijn opgenomen in respectievelijk bijlagen 2 en 4 en bijlage 6. 

3.2  Gebiedsbeschrijving woonwijken Espelervaart en Revelsant 

Structuur 

Espelervaart 

Woonwijk de Espelervaart is ontstaan vanaf de jaren zestig van de vorige eeuw en 
wordt begrensd door de Espelervaart, de Urkerweg en de Pilotenweg. De Europalaan 
is de hoofdontsluitingsweg door deze wijk. Aan deze weg bevinden zich de 
verschillende buurten die door middel van een aantal verbindingslussen worden 
ontsloten. Autonome fietsroutes doorkruisen het gebied. De wegen slingeren en er 
zijn veel doodlopende straten, woonerven en hofjes. Langs de Europalaan liggen 
rijtjes woningen met de kopse kant naar de weg gericht. Tussen deze woningblokken 
bevinden zich afwisselend hofjes en plantsoenen. Er is veel groen in de wijk in de 
vorm van plantsoenen, waterkanten en parkjes. Aan de westzijde wordt de wijk 
omzoomd door het park en de tennisbanen. 

 

Revelsant 

De woonwijk Revelsant is later gebouwd dan de woonwijk Espelervaart en wordt 
begrensd door de Pilotenweg, de Urkervaart en de Espelervaart. Het westelijke 
gedeelte heeft een rechtlijnig stratenpatroon waaraan zich rijtjeswoningen bevinden. 
Langs de grens met het buitengebied staan vrijstaande woningen en bungalows op 
ruime kavels. Het oostelijke gedeelte bestaat uit een aaneenschakeling van hofjes en 
woonerven waaraan zich geschakelde woningen en rijtjeswoningen bevinden. 
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Afbeelding: Impressie Europalaan (Espelervaart), Meteorenstraat - Mercuriusstaat 
(Revelsant) en Schorpioenstraat - Capellastaat (Revelsant) 

 

Bebouwing 

Espelervaart 

In de 'rivierenbuurt' bestaat de bebouwing uit rijtjes, soms haaks op de doorgaande 
weg. De overheersende vorm is twee bouwlagen met een (langs-)kap. Langs de 
randen staan vrijstaande woningen en bungalows bestaande uit één bouwlaag met 
een grote kap. Ten zuiden van de Europalaan zijn voornamelijk rijtjeswoningen 
gerealiseerd. De flat Toutenburg is een van de weinige hoge gebouwen in deze 
woonwijk.  

 

Revelsant 

Het westelijke deel van Revelsant bestaat uit rijtjeswoningen en bungalows, 
respectievelijk bestaande uit twee en één bouwlaag. Er is weinig variatie in 
bouwtypes aanwezig. 

De 'sterrenbuurt' is heel anders van architectuur. Blokjes woningen van twee 
bouwlagen met een plat dak grenzen vaak met twee zijden aan de openbare ruimte. 
Carports en schuren aan de wegzijde verstoren soms het straatbeeld. De eenheid 
van de gevels is veelal verstoord. 

 

 

Afbeelding: Urkerweg, Voorzieningen Revelsant en Voorzieningen Espelervaart 

 

Voorzieningen 

Espelervaart 

Verspreid over de wijk bevinden zich onder meer scholen, een kinderdagverblijf en 
een vestiging van een school voor voortgezet onderwijs. Daarnaast bevinden zich 
onder andere ook nog winkelvoorzieningen aan de Europalaan, een gymzaal, een 
buurthuis, en een kerk in de wijk. Tot slot is aan de Pilotenweg een zorgcomplex 
gevestigd en bevinden zich langs de Hannie Schaftweg volkstuinen. 

 

Revelsant 

De meeste wijken hebben een eigen wijkcentrum. Zo heeft het centrum van 
Revelsant een geconcentreerd voorzieningenaanbod. Op korte afstand van elkaar 
bevinden zich een kerk, het verzorgingstehuis en dienstencentrum en tehuizen voor 
maatschappelijke opvang, en het winkelcentrum van Revelsant.  
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Aan de Urkerweg ligt het ziekenhuis. Tot slot bevinden zich nog een tankstation, een 
buurthuis en een gymzaal in de wijk. In deze wijk bevinden zich tevens de locaties 
Pilotenweg 5 en Scandinaviëweg 35, waar de eerder beschreven ontwikkelingen 
zullen plaatsvinden. 

3.3  Bestemmingsplan en de veranderingen 

Het doel van het voorliggende bestemmingsplan is een geactualiseerd en 
overkoepelend bestemmingsplan voor het deel Emmeloord-West, dit betreft de wijken 
Espelervaart en Revelsant. 

 

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. 

 

De meest opvallende generieke veranderingen betreffen de aanpassing van de 
bijbehorende bouwwerkenregeling bij de woonfunctie (in beginsel maximaal 50% van 
het achtererfgebied en maximaal 100 m2 en een mantelzorgregeling.  

 

Voor een deel aan de westkant van het plangebied is conform de Archeologische 
Basis- en Beleidsadvieskaart een dubbelbestemming opgenomen vanwege de 
gematigde archeologische verwachtingswaarde. Ook voor het Natuurnetwerk 
Nederland (NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur) is een dubbelbestemming 
opgenomen 

3.4  Bestemmingen en aanduidingen 

De in het plangebied voorkomende bestemmingen zijn: 

 Agrarisch. 

 Bedrijf - Nutsvoorziening. 

 Bedrijf - Opslag. 

 Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen. 

 Bos.  

 Centrum.  

 Groen.  

 Groen - Park 

 Maatschappelijk 

 Recreatie - Volkstuin.  

 Sport.  

 Tuin.  

 Verkeer.  

 Water.  

 Wonen. 

 Wonen - Woonwagenstandplaats.  

 

Dubbelbestemmingen 

 Leiding - Gas 

 Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd 

 Waarde - Ecologie 
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Voorts is in het plan sprake van gebieds-, functie-, bouw- en maatvoerings- 
aanduidingen. Die aanduidingen worden in de regels verklaard. een voorbeeld 
hiervan is de zonering rondom de betoncentrale. 
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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 (de "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 algemeen 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 verbeelding 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  

Het deel dat globaal is gelegen tussen de Pilotenweg, de Urkerweg, de Hannie 
Schaftweg en de woonbuurt Revelsant is bestemd tot 'Agrarisch'. Het gaat hierbij om 
gronden die momenteel nog primair dienen voor agrarische productie. Aan de 
Pilotenweg is momenteel nog één agrarisch bedrijf actief welke als zodanig is 
bestemd.  

 

Bedrijf - Nutsvoorziening 

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

 

Bedrijf - Opslag  

Het gebied nabij het woonwagencentrum is bestemd tot opslagdoeleinden. Binnen 
deze bestemming is de opslag van goederen en/of materialen toegelaten voor zover 
dit niet de opslag van vuurgevaarlijke, bodemverontreinigende en explosieve 
goederen betreft. 

 

Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen  

De benzinepomp aan de Urkerweg heeft de bestemming 'Bedrijf - Verkooppunt 
motorbrandstoffen' gekregen. De verkoop van lpg is ter plaatse toegestaan. Het 
lpg-vulpunt is nader op de verbeelding aangeduid. Vanuit dit punt is de lpg-zone 
uitgezet. Binnen deze zone mogen geen kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten als 
bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen worden opgericht.  

 

Bos 

De bos/beplantingsstroken zijn tot 'Bos' bestemd. Binnen deze bestemmingen zijn 
onder meer voet- en fietspaden, speelvoorzieningen, water en dergelijke toegestaan. 

 

Centrum  

Dit betreft de bestemmingsregeling voor de centrumvoorzieningen als detailhandel, 
dienstverlening en horecavoorzieningen. De mogelijkheden van het vigerende 
bestemmingsplan zijn overgenomen. 

 

Groen 

De groenvoorzieningen die structuurbepalend zijn voor het plangebied zijn bestemd 
tot 'Groen'. Binnen deze bestemmingen zijn onder meer voet- en fietspaden, 
speelvoorzieningen, water en dergelijke toegestaan. De functie dierenweide is 
expliciet aangegeven binnen de bestemming 'Groen'.  

 

Groen - Park 

Het park is bestemd tot 'Groen - Park'. Binnen deze bestemmingen zijn onder meer 
voet- en fietspaden en speelvoorzieningen toegestaan. 

 

Maatschappelijk 

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

Het volkstuinencomplex langs de Hannie Schaftweg is bestemd als 'Recreatie - 
Volkstuin'. 

 

Sport  

De binnen het plangebied voorkomende sportvoorzieningen, zoals de tennisbanen, 
de sportschool en de skatebaan zijn als zodanig bestemd. De maximale bouwhoogte 
is op de verbeelding aangegeven. 

 

Tuin  

De gronden die zijn gelegen voor de woningen hebben de bestemming 'Tuin' 
gekregen. Deze gronden mogen worden ingericht ten behoeve van de woonfunctie. 
Er mogen geen gebouwen worden opgericht, tenzij de gronden zijn aangeduid met 
'bijgebouwen' in welk geval ook aanbouwen, uitbouwen en/of bijgebouwen zijn 
toegelaten. Deze aanbouwen, uitbouwen en/of bijgebouwen worden overigens 
meegerekend bij de berekening van de maximale oppervlakte aan aanbouwen, 
uitbouwen en/of bijgebouwen, zoals die in de bestemming 'Wonen' zijn gerealiseerd. 

 

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 'Water' bestemd. Ook bruggen, duikers, beschoeiingen en dergelijke zijn 
toegelaten. Voor de woonschepen is een regeling opgenomen conform het geldende 
plan. 

 

Wonen 

In de bestemmingsomschrijving is opgenomen dat deze gronden zijn bestemd voor 
wonen, en dat kan in woonhuizen of (indien aangeduid als 'gestapeld') in 
woongebouwen. Gelet op de definitie van woonhuizen is sprake van gebouwen die 
slechts één woning omvatten. 

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. 



 

  

 bestemmingsplan "Emmeloord-West" (ontwerp)  

 51 

  

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-uitgave 
'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 - Woonwagenstandplaats  

De woonwagenstandplaatsen aan de Espelervaart zijn middels deze bestemming 
geregeld. Naast het plaatsen van woonwagens mogen ook gebouwen voor sanitaire 
voorzieningen en berging worden opgericht. Per standplaats is de oppervlakte van 
deze gebouwen nader bepaald.  

 

Leiding - Gas 

In verband met de aardgastransportleiding binnen het plangebied is de 
dubbelbestemming 'Leiding - Gas' opgenomen. Vanwege het belang van de 
bescherming van de aardgastransportleiding is bepaald dat binnen deze zone niet 
mag worden gebouwd. Bevoegd gezag kan hiervan af te wijken, na overleg met de 
beheerder van de aardgastransportleiding, blijkt dat hiertegen geen bezwaar bestaat. 

 

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd  

Om de te verwachten archeologische waarden te beschermen is een 
dubbelbestemming opgenomen. In het gebied met een gematigde archeologische 
verwachting is sprake van een middelhoge concentratie archeologische vindplaatsen.  
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De conserveringsomstandigheden zijn minder gunstig en de dichtheid aan 
vindplaatsen is beduidend lager dan in gebieden met een hoge verwachting. Hiervoor 
geldt voor het bouwen van bouwwerken ten behoeve van de basisbestemming met 
een oppervlakte van meer dan 100 m2, dat een omgevingsvergunning nodig is. Voor 
werken en werkzaamheden met een oppervlakte van meer dan 5.000 m2 is in 
principe een omgevingsvergunning nodig. 

 

Waarde - Ecologie 

Het kanaal is aangewezen als ecologische hoofdstructuur. Daarvoor is een 
beschermende regeling opgenomen. Activiteiten moeten worden getoetst aan de 
bestemmingsomschrijving en de specifieke gebruiksregels. Bij bouwen moet getoetst 
worden aan de bouwregels. 

 

Anti-dubbelregel  

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 

Bestaande afwijkende maatvoering  

Hier is voor alle bestemmingen bepaald dat indien bestaande bouwwerken qua 
maatvoering afwijken van het plan, deze bestaande maatvoering als norm mag 
worden gehanteerd. Daarmee wordt voorkomen dat bestaande bouwwerken onder 
het overgangsrecht worden gebracht. 

Parkeren en laden en lossen 

In verband met het vervallen van de Bouwverordening is in het bestemmingsplan een 
regeling opgenomen op basis waarvan bouwplannen en functiewijzigingen worden 
getoetst aan parkeernormen. Bij een bestaand tekort wordt alleen gekeken naar de 
toename van de parkeerbehoefte als gevolg van het bouwplan; dus bij een bouwplan 
hoeven bestaande tekorten niet te worden opgelost. Indien de parkeernormen 
wijzigen, hoeven niet langer de in het plan opgenomen parkeernormen te worden 
gehanteerd, maar mogen de nieuwe normen worden toegepast. 

 

Algemene gebruiksregels 

In het Besluit ruimtelijke ordening is een gebruiksverbod opgenomen. Deze gaat uit 
van de gedachte, dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in overeenstemming 
met de bestemming. Dit maakt het noodzakelijk, dat de bestemmingsomschrijving 
voldoende duidelijk is. 

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).  

 

Algemene aanduidingsregels 

Veiligheidszone - lpg 

De aanduiding 'veiligheidszone - lpg' geeft een veiligheidszone rondom het 
lpg-vulpunt weer.  

 

Geluidzone - industrie 

De aanduiding geluidzone - lpg' geeft de zone weer van het industrielawaai van de 
betonmortelcentrale aan de Nijverheidstraat. 
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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 
verbeelidng 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 afwijken mag geen automatisme zijn. Het bevoegd gezag zal afwijkingen 
zorgvuldig moeten afwegen en motiveren conform het bepaalde in de Algemene wet 
bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 

Overige regels 

Standaard is expliciet bepaald dat indien naar wettelijke regelingen wordt verwezen, 
deze gelden op het moment van vaststelling van het plan. Concreet gaat het om de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet en de daaraan hangende 
Besluiten kan het bestemmingsplan naar verwachting op basis van het 
overgangsrecht worden gelezen in de geest van de nieuwe wet. 

 

Overgangs- en slotregels  

Het overgangsrecht is conform het Besluit ruimtelijke ordening. 

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. 

De slotregel is conform de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen. 
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Hoofdstuk 5  Voorbereiding plan en uitvoerbaarheid 

5.1  Voorbereiding 

 

Voorontwerp 

Inspraak en vooroverleg 

Het voorontwerpbestemmingsplan 'Emmeloord-West' 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 worden aangeboden. Het voorontwerpbestemmingsplan heeft 
van 15 september 2016 tot en met 26 oktober 2016 ter visie gelegen. Tijdens de 
terinzagelegging van het voorontwerpbestemmingsplan en de behandeling van de 
ruimtelijke onderbouwingen voor de locaties Balkan 16 en Scandinaviëlaan 35 zijn 
informatiebijeenkomsten gehouden.  

De resultaten van de inspraakprocedure en deze informatiebijeenkomsten zijn in een 
reactienota opgenomen. De reactienota is als bijlage 7 toegevoegd aan deze 
toelichting (PM). 

 

Ontwerp 

Na afronding van de inspraak- en overlegprocedure is voorliggend ontwerp van het 
bestemmingsplan worden opgesteld. 

 

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. 

5.2  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 een actualiserend bestemmingsplan is 
en er 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 locatie Pilotenweg 5 en 
het perceel van Stichting Philadelphia aan de Scandinaviëlaan 35 zijn anterieure 
overeenkomsten gesloten tussen initiatiefnemers en de gemeente Noordoostpolder.  

 

 

 

 

juni 2017. 
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Bijlagen bij toelichting 
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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doelstelling

De gemeente Noordoostpolder is voornemens het bestemmingsplan Emmeloord West te herzien. Op
vier locaties binnen dit bestemmingsplan is sprake van nieuwe bouwmogelijkheden. Tevens is er
sprake van een nieuwe ontwikkeling op de locatie Scandinaviëlaan 25.

Daar deze vijf locaties binnen de zones van wegen zijn gelegen, dient te worden aangetoond dat de
geluidsbelasting op deze locaties kan voldoen aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder.
Indien deze voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moet er onderzoek worden gedaan naar
mogelijke bron- en/of overdrachtsmaatregelen. Indien bron- en/of overdrachtsmaatregelen als niet
doelmatig worden aangemerkt, moeten er hogere waarden worden aangevraagd.

In de omgeving van de vijf locaties zijn tevens wegen gelegen met een wettelijke rijsnelheid van 30
km/h. Daar deze wegen van rechtswege geen zone hebben, hoeft de geluidsbelasting ten gevolge
van deze wegen niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. De geluidsbelastingen ten gevolge
van 30 km/h wegen met een relatief hoge verkeersintensiteit dienen in het kader van een goede
ruimtelijke ordening wel te worden beschouwd. In dit kader zijn de geluidsbelastingen ten gevolge van
drie relevante wegen met een wettelijke rijsnelheid van 30 km/h wel beschouwd.

Het doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de vijf
locaties inzichtelijk te maken en te toetsen aan de grenswaarden conform de Wet Geluidhinder.

In afbeelding 1.1 is de verbeelding van het ontwerp bestemmingsplan met de vijf beschouwde
gebieden weergegeven. Op de volgende pagina zijn deze gebieden nader toegelicht.

Afbeelding 1.1: ontwerpbestemmingsplan
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In de afbeeldingen zijn tevens de toegestane bouwhoogtes volgens het bestemmingplan
weergegeven.

1. Locatie 1: Ziekenhuis
a. Binnen het bouwvlak (zwarte lijn) zijn nieuwe bouwmogelijkheden toegestaan.

b. Uitbreiding ziekenhuis. De uitbreiding is in de onderstaande afbeelding geel ingekleurd. Dit betreft
een deel waarvoor een tijdelijke vergunning is verleend, maar die wel permanent wordt
meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan. Deze bestaande uitbreiding bestaat uit één
bouwlaag.

Locatie 2 Stichting Philadelphia tehuis
Binnen het bouwvlak zijn nieuwe bouwmogelijkheden toegestaan. Tevens is stichting Philadelphia
tehuis voornemens aan de westzijde nieuwbouw te realiseren waarbij deze bebouwing net buiten het
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bouwblok komt te liggen (blauwe gebiedje westzijde). In dit onderzoek is de geluidsbelasting op dit
gebiedje ook vastgesteld.

Locatie 3 Landbouwpraktijkschool
Binnen het bouwvlak zijn nieuwe bouwmogelijkheden toegestaan.

Locatie 4 Scandinaviëlaan 35
Voor de locatie Scandinaviëlaan 35 zijn plannen voor Philadelphia. In het geldende plan is dit nu nog
als ‘Sport’ bestemd. Hier stond een sportzaal (PWA-hal), maar deze is inmiddels gesloopt. Het betreft
de twee locaties binnen het lichtgroen vlak voor wat betreft de gedeeltes die binnen de bouwvlakken
zijn gelegen. In dit onderzoek is tevens de geluidsbelasting op het oostelijk gelegen bouwvlak
berekend.
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Locatie 5 Medisch centrum
Binnen het bouwvlak zijn nieuwe bouwmogelijkheden toegestaan.

2 WETTELIJK KADER

2.1 Zones langs wegen

De Wet geluidhinder is alleen van toepassing binnen de van rechtswege aanwezige zone van een
weg. Conform de Wet geluidhinder heeft elke weg een zone. Op basis van art. 74 Wgh zijn de
onderstaande wegen hiervan uitgezonderd:

 Wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf aangeduid gebied:

 Wegen waarvoor een maximum snelheid van 30 km per uur geldt.

De breedte is afhankelijk van het aantal rijstroken en de ligging in stedelijk of buitenstedelijk gebied.
Onderstaand zijn deze zonebreedtes (conform art. 74 Wgh) aangegeven:

a. in stedelijk gebied:
1. voor een weg, bestaande uit drie of meer rijstroken: 350 meter;
2. voor een weg, bestaande uit één of twee rijstroken: 200 meter.

b. in buitenstedelijk gebied:
1. voor een weg, bestaande uit vijf of meer rijstroken: 600 meter;
2. voor een weg, bestaande uit drie of vier rijstroken: 400 meter;
3. voor een weg, bestaande uit één of twee rijstroken: 250 meter.

De afstanden zoals weergegeven worden aan weerszijden van de weg gemeten vanaf de buitenste
begrenzing van de buitenste rijstrook. In artikel 75 lid 1 en 2 van de Wet geluidhinder is tevens het
onderstaande aangegeven:

Art. 75 lid 2. Indien zich langs een weg een zone bevindt die bestaat uit delen met een onderling
verschillende breedte, geldt voor de aansluiting van de verschillende zonedelen dat het breedste
zonedeel over een afstand gelijk aan een derde van de breedte van dat zonedeel, gemeten vanaf het
punt van versmalling van de zonebreedte, nog langs de wegas doorloopt en met een loodlijn aansluit
op de smalste zone.

Art. 75 lid 3. Aan de uiteinden van een weg loopt de zone door over een afstand gelijk aan de breedte
van de zone ter hoogte van het einde van de weg. De zone loopt door langs een lijn die is gelegen in
het verlengde van de wegas. Zij behoudt de breedte die zij had ter hoogte van het einde van de weg.
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De Urkerweg, de Scandinaviëlaan en de Kometenlaan (deels) betreffen binnenstedelijke wegen met
wettelijke rijsnelheid van 50 km/h en twee rijstroken. Deze wegen hebben een zone van 200 meter.
De geluidszones, met in achtneming van art. 75 lid 1 en 2, zijn in figuur 1 weergegeven. Locatie 1 en 2
zijn alleen binnen de zone van de Urkerweg gelegen. De overige locaties zijn binnen de zones van
alle wegen gelegen.

Zoals aangegeven hebben de 30 km/h wegen van rechtswege geen zone.

2.2 Artikel 3.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

De ingevolge artikel 110g van de Wet geluidhinder toe te passen aftrek op de geluidsbelasting
vanwege een weg, van de gevel van woningen of van andere geluidsgevoelige gebouwen of aan de
grens van geluidsgevoelige terreinen bedraagt tot 1 juli 2018:

a. 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van
artikel 110g van de Wet geluidhinder 56 dB is;

b. 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting vanwege de weg zonder toepassing van
artikel 110g van de Wet geluidhinder 57 dB is;

c. 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70
km/uur of meer bedraagt en de geluidsbelasting afwijkt van de onder a en b genoemde
waarden;

d. 5 dB voor de overige wegen;
e. 0 dB bij toepassing van de artikelen 3.2 en 3.3 van het Bouwbesluit 2012 en bij toepassing van

de artikelen 111b, tweede en derde lid, 112 en 113 van de Wet geluidhinder.

De wettelijke rijsnelheid op de zoneringsplichtige wegen bedraagt 50 km/h, waarvoor een aftrek van 5
dB is gehanteerd. Bij de beoordeling van de geluidsbelasting ten gevolge van de 30 km/h wegen is
tevens aangesloten bij de systematiek van de Wet geluidhinder en ook hiervoor is een aftrek van 5 dB
toegepast. Deze aftrek is in de berekeningen verdisconteerd in de vorm van een groepsreductie.

2.3 Artikel 3.5 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

1. Bij de berekening van het equivalent geluidsniveau vanwege een weg wordt voor wegen waarvoor
de representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer per uur of meer bedraagt,
2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie bepaald overeenkomstig bijlage III bij deze
regeling.

2. In afwijking van het eerste lid wordt 1 dB in mindering gebracht voor wegen waarvoor de
representatief te achten snelheid van lichte motorvoertuigen 70 kilometer per uur of meer bedraagt en
het wegdek bestaat uit een elementenverharding of een van de volgende wegdektypen:

a. Zeer Open Asfalt Beton;
b. tweelaags Zeer Open Asfalt Beton, met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn;
c. uitgeborsteld beton;
d. geoptimaliseerd uitgeborsteld beton;
e. oppervlakbewerking.

Op de in dit onderzoek beschouwde wegen is geen wegdektype conform lid 2 aangebracht en is
volgens art. 3.5 een aftrek van 2 dB toegepast. Deze correctie wordt in het rekenprogramma
Geomilieu na selectie van het wegdektype en de rijsnelheid, automatisch in mindering gebracht op de
geluidsemissie.
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2.4 Grenswaarden

Bij de realisatie van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen moeten de wettelijke
grenswaarden in acht worden genomen. De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai bedraagt
Lden = 48 dB. Indien deze voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moet er onderzoek worden
gedaan naar mogelijke bron- en/of overdrachtsmaatregelen. Zijn maatregelen niet mogelijk dan
kunnen Burgemeester en Wethouders ontheffing van de voorkeursgrenswaarde verlenen. In
binnenstedelijk gebied geldt met betrekking tot woningen en ziekenhuizen een grenswaarde van 63
dB.

Naast de eisen die de Wet geluidhinder stelt aan de geluidsbelasting op de gevel, stelt het
Bouwbesluit eisen aan het toelaatbaar binnenniveau in geluidgevoelige bestemmingen. Bij de
berekening van de geluidsbelasting binnen gebouwen dient te worden uitgegaan van de
gecumuleerde geluidsbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh.

3 GEHANTEERDE UITGANGSPUNTEN

3.1 Verkeersgegevens

De verkeersintensiteiten in dit onderzoek zijn ontleend aan de in 2015 uitgevoerde verkeertelingen. Bij
de berekening van de geluidsbelasting dient te worden uitgegaan van de weekdagintensiteiten. De
resultaten van deze verkeerstellingen zijn weergegeven in bijlage 1. Bij de berekening van de
geluidsbelasting dient te worden uitgegaan van de verkeersintensiteit 10 jaar na vaststelling van het
bestemmingsplan (2026). De gemeente Noordoostpolder heeft aangegeven dat de verkeersinten-
siteiten uit 2015 naar 2026 kunnen worden geëxtrapoleerd, door rekening te houden met een
autonome groei van 1% per jaar. In tabel 3.1 zijn de verkeersgegevens samengevat.

tabel 3.1: gehanteerde verkeersgegevens (2026)

weg weekdag
intensiteit

2026

periode uur
intensiteit

voertuigverdeling

lv mv zv

Urkerweg
N351-Scandinaviëlaan 7.824 mvt

dag 6,61 % 94,20 % 4,38 % 1,42 %

avond 3,39 % 96,62 % 2,85 % 0,53 %

nacht 0,89 % 94,80 % 3,60 % 1,60 %

Urkerweg
Scandinaviëlaan-Harmen
Visserplein

12.199 mvt
dag 6,76 % 94,43 % 4,03 % 1,55 %

avond 3,42 % 96,86 % 2,47 % 0,67 %

nacht 0,65 % 92,29 % 5,60 % 2,10 %

Scandinaviëlaan 5.215 mvt
dag 6,57% 91,64 % 3,91 % 4,45 %

avond 4,03% 95,76 % 1,85 % 2,38 %

nacht 0,63 % 96,58 % 1,71 % 1,71 %

Kometenlaan 2.431 mvt
dag 6,29 % 95,62 % 2,49 % 1,89 %

avond 4,15 % 97,52 % 1,38 % 1,10 %

nacht 0,99 % 97,67 % 1,16 % 1,16 %

Oude Vlie (30 km/h)
2.247 mvt

dag 6,80 % 93,61 % 3,90 % 2,50 %

avond 3,16 % 97,25 % 1,57 % 1,18 %

nacht 0,72 % 95,69 % 0,86 % 3,45 %

Mercuriusstraat (30 km/h)
2.028 mvt

dag 6,28 % 94,89 % 2,92 % 2,19 %

avond 4,36 % 97,79 % 1,26 % 0,95 %

nacht 0,90 % 98,47 % 0,76 % 0,76 %

De Balkan (30 km/h) 800 mvt
dag 7,08 % 95,07 % 2,96 % 1,97 %

avond 3,16 % 97,80 % 1,10 % 1,10 %

nacht 0,30% 100,00 % 0,00 % 0,00 %
lv = lichte motorvoertuigen, mv = middelzware voertuigen en zv = zware voertuigen
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3.2 Wegdektypes en wettelijke rijsnelheden

Het wegdek op de Oude Vlie, De Kometenlaan en De Balkan bestaat uit klinkers in keperverband. Op
de overige wegen is dicht asfaltbeton aangebracht (referentiewegdek). De gegevens van de
ingevoerde wegen zijn weergegeven in figuur 2 en bijlage 2.

De wettelijke rijsnelheid op de Urkerweg, de Scandinaviëlaan en de Kometenlaan (deels) betreft 50
km/h. De Kometenlaan gaat op circa 130 meter ten zuiden de Urkerweg over in een 30 km/h gebied.
De wettelijke rijsnelheid op de Oude Vlie, Mercuriusstraat en De Balkan bedraagt 30 km/h.

3.3 Rekenmodel

De berekeningen zijn uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode II (SRMII) conform het Reken- en
Meetvoorschrift Geluid 2012 (RMG2012). Hierbij is gebruik gemaakt van het rekenprogramma
Geomilieu versie 3.11 van DGMR. In het rekenmodel zijn de relevante harde bodemgebieden (wegen,
water etc.) ingevoerd. Voor de overige gebieden is een bodemfactor van 0,9 gehanteerd (10%
akoestisch hard en 90% akoestisch zacht).

In het rekenmodel zijn de geluidsbelastingen berekend op de grenzen van de bouwblokken. De
geluidsbelasting dient te worden berekend op 1,5 meter boven de vloer van elke bouwlaag. In het
onderzoek zijn de rekenpunten ingevoerd afhankelijk van de bouwhoogte. Onderstaand zijn de
gehanteerde hoogtes van de rekenpunten weergeven.

 Maximale bouwhoogte 4 m: Rekenpunten 1,5 m;

 Maximale bouwhoogte 5 m: Rekenpunten 1,5 m, 4,5 m;

 Maximale bouwhoogte 8 m: Rekenpunten 1,5 m, 4,5 m, 7,5 m;

 Maximale bouwhoogte 12 m: Rekenpunten 1,5 m, 4,5 m, 7,5 m, 10,5 m;

 Maximale bouwhoogte 20 m: Rekenpunten 1,5 m, 4,5 m, 7,5 m, 10,5 m, 13,5 m, 16,5 m en 19,5 m.

De bestaande uitbreiding van het ziekenhuis (locatie 1b) bestaat uit één bouwlaag. Hier is een
beoordelingshoogte van 1,5 meter gehanteerd. In het rekenmodel kunnen voor elk rekenpunt
maximaal 6 beoordelingshoogtes worden ingevoerd. Uit de berekeningen blijkt dat de geluidsbelasting
op 19,5 meter gelijk is aan de geluidsbelasting op 16,5 meter hoogte. Daarom is bij locatie 5 geen
rekenhoogte van 19,5 meter ingevoerd, maar dient deze te worden afgelezen bij de beoordelings-
hoogte van 16,5 meter. Wel zijn de geluidscontouren op een hoogte van 20 meter berekend. De
rekenpunten zijn weergegeven in figuur 4 en bijlage 4.

Conform het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 dient er, indien er sprake is van het afremmen en
optrekken van verkeer, rekening te worden gehouden met een optrekcorrectie. De kruising Urkerweg,
Scandinaviëlaan en Kometenlaan is voorzien van een verkeersregel-installatie (VRI). In het
rekenmodel is hier een kruispunt (correctiewaarde 1) ingevoerd (zie figuur 2 en bijlage 3), waarmee de
hogere geluidsbelasting als gevolg van het afremmen en optrekken van het verkeer in rekening wordt
gebracht. Ter plaatse van de rotonde bij de kruising van de Urkerweg met de Oude Vlie en de
Mercuriusstraat is een minirotonde ingevoerd, waarmee ook de optrekcorrectie in rekening wordt
gebracht. Ten slotte is in de Kometenlaan een drempel aangelegd. Hier is in het rekenmodel een
obstakel ingevoerd. De ingevoerde minirotondes en obstakels zijn weergegeven in figuur 2.

Bij de modellering is hierbij gebruik gemaakt van databestanden van IDelft (NL-Data Set). De hoogtes
conform deze dataset zijn weergegeven in figuur 3 – 2/2. Daar niet uitgesloten kan worden dat
bestaande objecten binnen plangebieden wijzigen, is in dit onderzoek gerekend zonder de objecten
binnen de plangebieden (poldercontouren). De in het rekenmodel overgenomen objecten zijn
weergegeven in figuur 3.
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4 BEREKENING GELUIDSBELASTING

4.1 Algemeen

De berekende geluidsbelastingen ten gevolge van de zoneringsplichtige wegen zijn weergegeven in
figuur 5 t/m 7 en bijlage 5 t/m 7. De geluidsbelastingen zijn weergegeven inclusief aftrek art. 110g
Wgh). De geluidsbelasting ten gevolge van de niet zoneringsplichtige 30 km/h wegen zijn
weergegeven in figuur 8 t/m 10 en bijlage 8 t/m 10. Tevens zijn in de figuren de geluidscontouren op
hoogtes van 1,5 meter, 5,0 meter, 10,0 meter, 15,0 meter en 20 meter hoogte berekend. Dit
afhankelijk van de toegestane bouwhoogte.

In de onderstaande tabellen zijn de resultaten op de maatgevende punten samengevat. Indien de
geluidsbelasting in groen is aangegeven voldoet deze aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De
blauw aangegeven geluidsbelasting voldoet niet aan de voorkeursgrenswaarde, maar bedraagt ook
niet meer dan de grenswaarde van 63 dB. Hiervoor kan gemotiveerd een hogere waarde worden
vastgesteld.

4.2 Geluidsbelasting locatie 1 (Ziekenhuis)

In tabel 4.1 zijn de resultaten voor locatie 1 samengevat.

tabel 4.1: geluidsbelasting Locatie 1 (Lden incl. aftrek art. 110g Wgh)

Bouwblok / bouwhoogte Geluidsbelasting (Lden in dB) op een hoogte van

1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m

Urkerweg

Bouwblok noordzijde 5 m 52 54 -- --

Bouwblok noordzijde 12 m 51 52 53 53

Bouwblok zuidzijde 12 m 48 49 50 50

Bestaande uitbreiding nvt 52 -- -- --

Oude Vlie (30 km/h weg)

Bouwblok noordzijde 5 m 33 34 -- --

Bouwblok noordzijde 12 m 31 32 33 34

Bouwblok zuidzijde 12 m 29 30 31 33

Bestaande uitbreiding nvt 29 -- -- --

Mercuriusstraat (30 km/h weg)

Bouwblok noordzijde 5 m 26 26 -- --

Bouwblok noordzijde 12 m 24 25 26 26

Bouwblok zuidzijde 12 m 22 23 23 24

Bestaande uitbreiding nvt 22 -- -- --

De geluidsbelasting ten gevolge van de Urkerweg bedraagt op locatie 1 meer dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar niet meer dan de grenswaarde van 63 dB. Daar de
geluidsbelasting meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB, zijn in hoofdstuk 5
bron- en/of overdrachtsmaatregelen overwogen.

Hoewel de geluidsbelasting op de 30 km/h wegen niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden
van de Wet geluidhinder, bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van deze wegen niet meer dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
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4.3 Geluidsbelasting locatie 2 (Stichting Philadelphia tehuis)

In tabel 4.2 zijn de resultaten voor locatie 2 samengevat.

tabel 4.2: geluidsbelasting Locatie 2 (Lden incl. aftrek art. 110g Wgh)

Weg Geluidsbelasting (Lden in dB)

Bouwblok Westelijke uitbreiding
buiten bouwblok

Urkerweg 52 44

Oude Vlie (30 km/h weg) 49 37

Mercuriusstraat (30 km/h weg) 39 28

De geluidsbelasting ten gevolge van de Urkerweg bedraagt op locatie 2 meer dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar niet meer dan de grenswaarde van 63 dB. Daar de
geluidsbelasting meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB, zijn in hoofdstuk 5
bron- en/of overdrachtsmaatregelen worden overwogen.

Hoewel de geluidsbelasting op de 30 km/h wegen niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden
van de Wet geluidhinder, bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van Mercuriusstraat niet meer dan
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Ten gevolge van de Oude Vlie wordt de streefwaarde van 48 dB
alleen in het noordelijkste puntje met slechts 1 dB overschreden, hetgeen niet tot ontoelaatbare hinder
zal leiden. Daar het geen gezoneerde weg betreft en er geen hogere waarde hoeft te worden
vastgesteld zijn aanvullende maatregelen om de geluidsbelasting met 1 dB te reduceren ons inziens
niet doelmatig.

4.4 Geluidsbelasting locatie 3 (Landbouwpraktijkschool)

In tabel 4.3 zijn de resultaten voor locatie 3 samengevat.

tabel 4.3: geluidsbelasting Locatie 3 (Lden incl. aftrek art. 110g Wgh)

Bouwblok / bouwhoogte Geluidsbelasting (Lden in dB) op een hoogte van

1,5 m 4,5 m 7,5 m

Urkerweg

Bouwblok westzijde 5 m 44 45 --

Bouwblok oostzijde 8 m 49 51 52

Scandinaviëlaan

Bouwblok westzijde 5 m 55 55 --

Bouwblok oostzijde 8 m 47 49 49

Kometenlaan

Bouwblok westzijde 5 m 34 35 --

Bouwblok oostzijde 8 m 35 35 36

De Balkan (30 km/h weg)

Bouwblok westzijde 5 m 25 27 --

Bouwblok oostzijde 8 m 40 42 42

De geluidsbelasting ten gevolge van de Urkerweg en de Scandinaviëlaan bedraagt op locatie 3 meer
dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar niet meer dan de grenswaarde van 63 dB. Daar de
geluidsbelasting meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB, zijn in hoofdstuk 5
bron- en/of overdrachtsmaatregelen overwogen. De geluidsbelasting ten gevolge van de Kometenlaan
bedraagt niet meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Hoewel de geluidsbelasting op de 30 km/h wegen niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden
van de Wet geluidhinder, bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van De Balkan niet meer dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.
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4.5 Geluidsbelasting locatie 4 (Scandinaviëlaan 35)

In tabel 4.4 zijn de resultaten voor locatie 4 samengevat.

tabel 4.4: geluidsbelasting Locatie 4 (Lden incl. aftrek art. 110g Wgh)

Bouwblok / bouwhoogte Geluidsbelasting (Lden in dB) op een hoogte van

1,5 m 4,5 m 7,5 m

Urkerweg

Bouwblok oostzijde 4 m 47 -- --

Bouwblok westzijde 8 m 51 53 53

Scandinaviëlaan

Bouwblok oostzijde 4 m 43 -- --

Bouwblok westzijde 8 m 50 52 52

Kometenlaan

Bouwblok oostzijde 4 m 36 -- --

Bouwblok westzijde 8 m 40 42 43

De Balkan (30 km/h weg)

Bouwblok oostzijde 4 m 27 -- --

Bouwblok westzijde 8 m 26 27 27

De geluidsbelasting ten gevolge van de Urkerweg en de Scandinaviëlaan bedraagt op locatie 4 meer
dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar niet meer dan de grenswaarde van 63 dB. Daar de
geluidsbelasting meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB, zijn in hoofdstuk 5
bron- en/of overdrachtsmaatregelen overwogen. De geluidsbelasting ten gevolge van de Kometenlaan
bedraagt niet meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Hoewel de geluidsbelasting op de 30 km/h wegen niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden
van de Wet geluidhinder, bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van deze wegen niet meer dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

4.6 Geluidsbelasting locatie 5 (Medisch centrum)

In tabel 4.5 zijn de resultaten voor locatie 5 samengevat.

tabel 4.5: geluidsbelasting Locatie 5 (Lden incl. aftrek art. 110g Wgh)

Bouwblok / bouwhoogte Geluidsbelasting (Lden in dB) op een hoogte van

1,5 m 4,5 m 7,5 m 10,5 m 13,5 m 16,5 m 19,5 m

Urkerweg

Bouwblok noordzijde 5 m 54 55 -- -- -- -- --

Bouwblok westzijde 6 m 53 54 -- -- -- -- --

Bouwblok zuidzijde 20 m 51 52 53 53 53 53 53

Scandinaviëlaan

Bouwblok noordzijde 5 m 41 41 -- -- -- -- --

Bouwblok westzijde 6 m 42 44 -- -- -- -- --

Bouwblok zuidzijde 20 m 41 42 42 43 43 43 43

Kometenlaan

Bouwblok noordzijde 5 m 41 43 -- -- -- -- --

Bouwblok westzijde 6 m 51 52 -- -- -- -- --

Bouwblok zuidzijde 20 m 48 50 50 50 49 49 49

De Balkan (30 km/h weg)

Bouwblok noordzijde 5 m 34 35 -- -- -- -- --

Bouwblok westzijde 6 m 25 26 -- -- -- -- --

Bouwblok zuidzijde 20 m 30 31 31 32 32 32 32
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De geluidsbelasting ten gevolge van de Urkerweg en de Kometenlaan bedraagt op locatie 5 meer dan
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, maar niet meer dan de grenswaarde van 63 dB. Daar de
geluidsbelasting meer bedraagt dan de voorkeursgrenswaarde van Lden = 48 dB, zijn in hoofdstuk 5
bron- en/of overdrachtsmaatregelen overwogen. De geluidsbelasting ten gevolge van de
Scandinaviëlaan bedraagt niet meer dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

Hoewel de geluidsbelasting op de 30 km/h wegen niet getoetst hoeft te worden aan de grenswaarden
van de Wet geluidhinder, bedraagt de geluidsbelasting ten gevolge van De Balkan niet meer dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB.

5 OVERWEGING MAATREGELEN EN HOGERE WAARDEN

Daar de voorkeurgrenswaarde van 48 dB (incl. aftrek art. 110g Wgh) ten gevolge van de Urkerweg, de
Scandinaviëlaan en de Kometenlaan wordt overschreden zijn bron- en/of overdrachtsmaatregelen
overwogen. Bij het treffen van maatregelen verdienen bronmaatregelen de voorkeur.

5.1.1 Bronmaatregelen

Stiller type wegdek
Op de Urkerweg en de Scandinaviëlaan is standaard asfalt aangebracht (referentiewegdek). Een
bronmaatregel betreft het aanbrengen van een stiller type wegdek. De geluidsbelasting kan worden
gereduceerd door het aanbrengen van een dunne deklaag A of een dunne deklaag B.

De Kometenlaan is voorzien van klinkers in keperverband (elementenverharding in keperverband).
Een maatregel betreft het vervangen van de klinkers door een stille elementenverharding. Dit betreft
het wegvak vanaf de Urkerweg tot het 30 km/h gebied (afstand circa 130 meter).

In dit onderzoek zijn de geluidsbelastingen berekend met dunne deklagen A en B en stille
elementenverharding op de in afbeelding 5.1 aangegeven wegvakken. Hierbij is er van uitgegaan dat
er binnen 20 meter van de stopstrepen of de rotonde geen dunne deklagen wordt aangebracht in
verband met het afremmen en optrekken van het verkeer.

Afbeelding 5.1: dunne deklaag A of B (grijs) en stille elementenverharding (licht bruin)
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De geluidsbelastingen ten gevolge van de Urkerweg en de Scandinaviëlaan met een dunne deklaag A
zijn weergegeven in figuur 12 en 13. De geluidsbelasting wordt hierdoor met 2 - 3 dB gereduceerd.
Hiermee kan echter nog niet worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

De geluidsbelastingen ten gevolge van de Urkerweg en de Scandinaviëlaan met een dunne deklaag B
zijn weergegeven in figuur 14 en 15. De geluidsbelasting wordt hierdoor met circa 3 - 4 dB
gereduceerd. Hiermee kan echter nog niet worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

De geluidsbelasting met een stille elementenverharding op de Kometenlaan is weergegeven in figuur
16 De geluidsbelasting wordt hierdoor met circa 3 dB gereduceerd. Hiermee kan echter nog net niet
worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde.

Met de aangegeven maatregelen nog niet kan worden voldaan aan de voorkeursgrenswaarde, maar
zullen er redelijkerwijs wel minder zware gevelmaatregelen nodig zijn.

Het bevoegd gezag zal moeten overwegen of deze maatregelen als doelmatig zijn aan te merken

Lagere rijsnelheid
Daar de Urkerweg en de Scandinaviëweg hoofdontsluitingen betreffen, is het verlagen van de
rijsnelheid op deze wegen vooralsnog vanuit verkeerskundig oogpunt niet wenselijk geacht.

Het zou wel mogelijk zijn het 30 km/h regime op de Kometenlaan door te trekken tot aan de Urkerweg.
De geluidsbelasting op locatie 5 wordt hierdoor met 2 dB verlaagd tot ten hoogste Lden = 50 dB (incl.
aftrek art. 110g Wgh). Hoewel de voorkeursgrenswaarde van 48 dB nog wordt overschreden, hoeven
hiervoor geen hogere waardes te worden vastgesteld daar de Kometenlaan dan van rechtswege geen
zone meer heeft.

5.1.2 Overdrachtsmaatregelen

De geluidsbelasting kan in principe worden gereduceerd door het plaatsen van geluidsschermen. Het
effect van geluidsschermen wordt echter beperkt door de vele kruisingen, rotondes en/of aansluitingen
en het feit dat op de meeste locaties meerdere bouwlagen zijn toegestaan. Vooralsnog zijn in dit
onderzoek, vanwege het bovenstaande, geen geluidsschermen doorgerekend.

5.2 Hogere waarden wegverkeerslawaai

Indien het bevoegd gezag bron- en overdrachtsmaatregelen als niet doelmatig aanmerkt, kan het
college van B&W van de gemeente Noordoostpolder voor de locaties een hogere grenswaarde
verlenen. De vast te stellen hogere grenswaarden zijn weergegeven in tabel 5.1.

tabel 5.1: vast te stellen hogere waarden (Lden incl. aftrek art. 110g Wgh)

Locatie Vast te stellen hogere waarde (Lden incl. aftrek art. 110g Wgh)
ten gevolge van de

Urkerweg Scandinaviëlaan Kometenlaan

Locatie 1: Ziekenhuis 54 nvt nvt

Locatie 2: Philadelphia 52 nvt nvt

Locatie 3: Landbouwpraktijkschool 52 55 --

Locatie 4: Scandinaviëlaan 35 53 52 --

Locatie 5: Medisch centrum 55 -- 52

Indien er een hogere geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai als toelaatbaar wordt aangemerkt,
zal tevens aangetoond moeten worden dat de geluidwering van de gevels voldoet aan de eisen van
het Bouwbesluit. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de gecumuleerde geluidsbelasting
wegverkeerslawaai exclusief aftrek art. 110g Wgh. De gecumuleerde geluidsbelastingen
wegverkeerslawaai (excl. aftrek art. 110g Wgh) zijn weergegeven in figuur 11 en bijlage 11.
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6 RESUME

6.1 Algemeen

De gemeente Noordoostpolder is voornemens het bestemmingsplan Emmeloord West te herzien. Op
vier locaties binnen dit bestemmingsplan is sprake van nieuwe bouwmogelijkheden. Tevens is er
sprake van een nieuwe ontwikkeling op de locatie Scandinaviëlaan 25.

Daar deze vijf locaties binnen de zones van wegen zijn gelegen, dient te worden aangetoond dat de
geluidsbelasting op deze locaties kan voldoen aan de grenswaarden conform de Wet geluidhinder.
Indien deze voorkeursgrenswaarde wordt overschreden moet er onderzoek worden gedaan naar
mogelijke bron- en/of overdrachtsmaatregelen. Indien bron- en/of overdrachtsmaatregelen als niet
doelmatig worden aangemerkt, moeten er hogere waarden worden aangevraagd.

In de omgeving van de vijf locaties zijn tevens wegen gelegen met een wettelijke rijsnelheid van 30
km/h. Daar deze wegen van rechtswege geen zone hebben, hoeft de geluidsbelasting ten gevolge
van deze wegen niet te worden getoetst aan de Wet geluidhinder. De geluidsbelastingen ten gevolge
van 30 km/h wegen met een relatief hoge verkeersintensiteit dienen in het kader van een goede
ruimtelijke ordening wel te worden beschouwd. In dit kader zijn de geluidsbelastingen ten gevolge van
drie relevante wegen met een wettelijke rijsnelheid van 30 km/h wel beschouwd.

Het doel van dit onderzoek is de geluidsbelasting ten gevolge van het wegverkeerslawaai op de vijf
locaties inzichtelijk te maken en te toetsen aan de grenswaarden conform de Wet Geluidhinder.

6.2 Geluidsbelasting 30 km/h wegen

Alleen op locatie 2 (Stichting Philadelphia tehuis) wordt de streefwaarde van 48 dB ten gevolge van de
Oude Vlie met slechts 1 dB overschreden, hetgeen niet tot ontoelaatbare hinder zal leiden. Daar het
geen gezoneerde weg betreft en er geen hogere waarde hoeft te worden vastgesteld zijn aanvullende
maatregelen om de geluidsbelasting met 1 dB te reduceren ons inziens niet doelmatig.

Op alle overige locaties voldoet de geluidsbelasting ten gevolge van de 30 km/h wegen aan de
gehanteerde streefwaarde van 48 dB.

6.3 Geluidsbelasting zoneringsplichtige wegen

De geluidsbelasting op locatie 1 (Ziekenhuis) bedraagt 54 dB ten gevolge van de Urkerweg.

De geluidsbelasting op locatie 2 (Stichting Philadelphia tehuis) bedraagt 52 dB ten gevolge van de
Urkerweg.

De geluidsbelasting op locatie 3 (Landbouwpraktijkschool) bedraagt 52 dB ten gevolge van de
Urkerweg en 55 dB ten gevolge van de Scandinaviëlaan.

De geluidsbelasting op locatie 4 (Scandinaviëlaan 35) bedraagt 53 dB ten gevolge van de Urkerweg
en 52 dB ten gevolge van de Scandinaviëlaan.

De geluidsbelasting op locatie 5 (Medisch centrum) bedraagt 55 dB ten gevolge van de Urkerweg, 44
dB ten gevolge van de Scandinaviëlaan en 52 dB ten gevolge van de Kometenlaan.

De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt door de Urkerweg, de Scandinaviëlaan en de
Kometenlaan overschreden, maar er kan worden voldaan aan de grenswaarde van 63 dB. Daar de
voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, zijn in dit onderzoek bron- en overdrachtsmaatregelen
overwogen.
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6.4 Hogere waarden en binnenniveau

Indien het bevoegd gezag bron- en overdrachtsmaatregelen als niet doelmatig aanmerkt, dient het
college van B&W van de gemeente Noordoostpolder te worden verzocht voor het bestemmingsplan
hogere waarden vast te stellen. De vast te stellen hogere waarden zijn weergegeven in paragraaf 5.2.

Naast de eisen die de Wet geluidhinder stelt aan de geluidsbelasting op de gevel, stelt het
Bouwbesluit eisen aan het toelaatbaar binnenniveau in geluidgevoelige bestemmingen. Bij de
berekening van de geluidsbelasting binnen gebouwen dient te worden uitgegaan van de
gecumuleerde geluidsbelasting exclusief aftrek art. 110g Wgh.

Ingenieursbureau Spreen
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Geluidszones

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Zones] , Geomilieu V3.11
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Wegen, kruispunt, minirotonde en obstakels

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel] , Geomilieu V3.11
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Bodemgebieden en objecten
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Beoordelingspunten locatie 1 en 2
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Beoordelingspunten locatie 3, 4 en 5
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Geluidsbelasting Urkerweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 1,5 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 1,5 m] , Geomilieu V3.11
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Geluidsbelasting Urkerweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 1,5 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 1,5 m] , Geomilieu V3.11
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Geluidsbelasting Urkerweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 5,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 5,0 m] , Geomilieu V3.11
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Geluidsbelasting Urkerweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 5,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 5,0 m] , Geomilieu V3.11
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Geluidsbelasting Urkerweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 10,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 10,0 m] , Geomilieu V3.11
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Geluidsbelasting Urkerweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 10,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 10,0 m] , Geomilieu V3.11
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Geluidsbelasting Urkerweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 15,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 15,0 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 5 - 8/8

Geluidsbelasting Urkerweg (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 20,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 20,0 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 6 - 1/5

Geluidsbelasting Scandinaviëlaan (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 1,5 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 1,5 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 6 - 2/5

Geluidsbelasting Scandinaviëlaan (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 5,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 5,0 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 6 - 3/5

Geluidsbelasting Scandinaviëlaan (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 10,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 10,0 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 7 - 1/5

Geluidsbelasting Kometenlaan (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 1,5 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 1,5 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 7 - 2/5

Geluidsbelasting Kometenlaan (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 5,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 5,0 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 7 - 3/5

Geluidsbelasting Kometenlaan (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 10,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 10,0 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 7 - 4/5

Geluidsbelasting Kometenlaan (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 15,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 15,0 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 7 - 5/5

Geluidsbelasting Kometenlaan (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 20,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 20,0 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 8 - 1/1

Geluidsbelasting 30 km/h weg Oude Vlie (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 7,5 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 1,5 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 9 - 1/1

Geluidsbelasting 30 km/h weg Mercuriusstraat (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 7,5 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 1,5 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 10 - 1/1

Geluidsbelasting 30 km/h weg De Balkan (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 7,5 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 5,0 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 11 - 1/8

Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 1,5 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 1,5 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 11 - 2/8

Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 1,5 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 1,5 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 11 - 3/8

Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 5,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 5,0 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 11 - 4/8

Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 5,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 5,0 m] , Geomilieu V3.11
178850 178900 178950 179000 179050 179100 179150 179200 179250
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 11 - 5/8

Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 10,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 10,0 m] , Geomilieu V3.11
178200 178250 178300 178350 178400 178450 178500 178550 178600
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 11 - 6/8

Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 10,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 10,0 m] , Geomilieu V3.11
178850 178900 178950 179000 179050 179100 179150 179200 179250
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 11 - 7/8

Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 15,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 15,0 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 11 - 8/8

Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,contour = 20,0 m

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Basismodel Ho,contour = 20,0 m] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 12 - 1/2

Geluidsbelasting Urkerweg met dunne deklaag A (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Model met dunne deklaag A en stille elementenverharding] , Geomilieu V3.11
178200 178250 178300 178350 178400 178450 178500 178550 178600
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 12 - 2/2

Geluidsbelasting Urkerweg met dunne deklaag A (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Model met dunne deklaag A en stille elementenverharding] , Geomilieu V3.11
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524900

524850

524800

524750

524700

524650

524600

524550

524500

524450

524400

524350

Hulplijn

Gebouw

Toetspunt

Weg

periode: Lden
groep: Urkerweg

Inclusief groepsreducties

0 m 100 m

schaal = 1 : 2500



2

2 t/m 42

16

33a

bos

bos

bos

bos

bos

kas

bos bos

bos

bos

bos

bos

bos

bos

bos

46/48

46/48
52/53

52/53 44/46
44/46/46 38/39/40

36/37/37

34/35/35

34/35/35

33/34/35

33/34/35

35/36/36

37/38/39

37/38/3940/42/4344/46/47

44/46/46

48/50/50

48/49/50

42/43/44

41/43/44

40

40
39

39

39/40

36/36

34/35

33/33

33/33

32/3241/42
40/42

37/38

39/40/41/42/42/42

36/37/37/38/38/38

34/34/34/34/35/35
33/33/33/33/34/34

32/32/32/32/32/32

32/32/31/31/32/32

29/31/30/30/30/30

31/30/30/30/30/30

28/31/29/29/29/29

30/32/30/30/30/30

31/33/31/31/31/32

32/33/32/32/33/33

33/34/35/35/35/34

33/34/35/35/35/36

34/35/36/36/37/37

37/38/38/39/39/39

Ingenieursbureau Spreen Figuur 13 - 1/1

Geluidsbelasting Scandinavielaan met dunne deklaag A (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Model met dunne deklaag A en stille elementenverharding] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 14 - 1/2

Geluidsbelasting Urkerweg met dunne deklaag B (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Model met dunne deklaag B en stille elementenverharding] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 14 - 2/2

Geluidsbelasting Urkerweg met dunne deklaag B (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Model met dunne deklaag B en stille elementenverharding] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 15 - 1/1

Geluidsbelasting Scandinavielaan met dunne deklaag B (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Model met dunne deklaag B en stille elementenverharding] , Geomilieu V3.11
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Ingenieursbureau Spreen Figuur 16 - 1/1

Geluidsbelasting Kometenlaan met stille elementenverharding (incl. aftrek art. 110g Wgh)

Ho,punten = 1,5m / 4,5m / 7,5m / 10,5m / 13,5m / 16,5m

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [Emmeloord-West - Model met dunne deklaag A en stille elementenverharding] , Geomilieu V3.11
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BVA Verkeersadviezen b.v. Dinaf Traffic Control B.V.

LENGTE RAPPORT

Locatie

Code NOP055

Naam Urkerweg

Plaats Emmeloord

Omschrijving tussen Hannie Schaftweg en Polarisstraat

Meting

Naam voorjaar 2015

Periode 8-4-2015

14-4-2015

Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving

1 333552 2545 1 Hannie Schaftweg - Polarisstraat (1)

2 333551 3235 1 Polarisstraat - Hannie Schaftweg (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m) < 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 44 1 0 45 0,6 0

01:00 18 1 0 19 0,3 0

02:00 11 0 0 11 0,2 0

03:00 8 0 1 9 0,1 0

04:00 39 0 0 39 0,6 0

05:00 89 2 2 93 1,3 0

06:00 184 11 5 200 2,9 0

07:00 337 16 7 360 5,1 0

08:00 438 27 7 472 6,7 0

09:00 357 25 5 387 5,5 0

10:00 360 20 5 385 5,5 0

11:00 390 20 8 418 6,0 0

12:00 412 23 7 442 6,3 0

13:00 412 20 7 439 6,3 0

14:00 491 20 9 520 7,4 0

15:00 542 26 7 575 8,2 0

16:00 575 22 7 604 8,6 0

17:00 551 14 5 570 8,1 0

18:00 378 11 4 393 5,6 0

19:00 340 10 2 352 5,0 0

20:00 248 7 1 256 3,7 0

21:00 185 5 1 191 2,7 0

22:00 143 4 0 147 2,1 0

23:00 82 3 0 85 1,2 0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 0-24 6632 94,6 289 4,1 92 1,3 7013 100,0 100,0 0

Tot. 0-7 392 94,5 15 3,6 8 1,9 415 100,0 5,9 0

Tot. 7-19 5242 94,2 244 4,4 79 1,4 5565 100,0 79,4 0

Tot. 19-24 998 96,6 30 2,9 5 0,5 1033 100,0 14,7 0

Tot. 23-7 474 94,8 18 3,6 8 1,6 500 100,0 7,1 0

Berekening naar de vereiste invoergegevens conform de conform Wet geluidhinder

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 7-19 5242 244 79 5565

Tot. 19-23 916 27 5 948

Tot. 23-7 474 18 8 500

7824

Periode Van - tot uurintensiteit LV MV ZV

dag 07:00-19:00 uur 6,61 94,20% 4,38% 1,42%

avond 19:00-23:00 uur 3,39 96,62% 2,85% 0,53%

nacht 23:00-07:00 uur 0,89 94,80% 3,60% 1,60%

Totaal

Totaal

< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

Weekdagintensiteit 2026 1% groei

Totaal

< 3,7 = licht 3,7 - 7,0 = middelzwaar > 7,0 = zwaar

9-11-2015 22:30 Pagina 1
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BVA Verkeersadviezen b.v. Dinaf Traffic Control B.V.

LENGTE RAPPORT

Locatie

Code NOP047

Naam Urkerweg

Plaats Emmeloord

Omschrijving tussen De Balkan en Harmen Visserplein

Meting

Naam voorjaar 2015

Periode 7-4-2015

10-4-2015

Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving

1 333471 2878 1 De Balkan - Harmen Visserplein (1)

2 333472 2407 1 Harmen Visserplein - De Balkan (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m) < 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 32 2 0 34 0,3 0

01:00 13 0 0 13 0,1 0

02:00 6 1 0 7 0,1 0

03:00 10 0 3 13 0,1 0

04:00 29 0 0 29 0,3 0

05:00 91 5 2 98 0,9 0

06:00 240 16 7 263 2,4 0

07:00 396 25 14 435 4,0 0

08:00 697 30 13 740 6,8 0

09:00 623 33 8 664 6,1 0

10:00 671 37 12 720 6,6 0

11:00 657 30 13 700 6,4 0

12:00 691 28 10 729 6,7 0

13:00 685 38 10 733 6,7 0

14:00 767 32 15 814 7,4 0

15:00 823 39 14 876 8,0 0

16:00 908 30 14 952 8,7 0

17:00 848 22 9 879 8,0 0

18:00 607 13 5 625 5,7 0

19:00 586 14 7 607 5,6 0

20:00 373 8 1 382 3,5 0

21:00 273 8 1 282 2,6 0

22:00 217 7 1 225 2,1 0

23:00 106 8 0 114 1,0 0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 0-24 10349 94,6 426 3,9 159 1,5 10934 100,0 100,0 0

Tot. 0-7 421 92,1 24 5,3 12 2,6 457 100,0 4,2 0

Tot. 7-19 8373 94,4 357 4,0 137 1,5 8867 100,0 81,5 0

Tot. 19-24 1555 96,6 45 2,8 10 0,6 1610 100,0 14,4 0

Tot. 23-7 527 92,3 32 5,6 12 2,1 571 100,0 5,3 0

Berekening naar de vereiste invoergegevens conform de conform Wet geluidhinder

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 7-19 8373 357 137 8867

Tot. 19-23 1449 37 10 1496

Tot. 23-7 527 32 12 571

12199

Periode Van - tot uurintensiteit LV MV ZV

dag 07:00-19:00 uur 6,76 94,43% 4,03% 1,55%

avond 19:00-23:00 uur 3,42 96,86% 2,47% 0,67%

nacht 23:00-07:00 uur 0,65 92,29% 5,60% 2,10%

< 3,7 = licht 3,7 - 7,0 = middelzwaar > 7,0 = zwaar

Weekdagintensiteit 2026 1% groei

Totaal

Totaal

< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

Totaal

12-11-2015 11:24 Pagina 1
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BVA Verkeersadviezen b.v. Dinaf Traffic Control B.V.

LENGTE RAPPORT

Locatie

Code NOP050

Naam Scandinaviëlaan

Plaats Emmeloord

Omschrijving tussen Drostlaan en Urkerweg

Meting

Naam voorjaar 2015

Periode 28-3-2015

3-4-2015

Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving

1 222050 3034 2 Drostlaan - Urkerweg (1)

2 222050 3034 1 Urkerweg - Drostlaan (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m) < 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 29 0 0 29 0,6 0

01:00 12 0 0 12 0,3 0

02:00 3 0 0 3 0,1 0

03:00 5 0 1 6 0,1 0

04:00 19 0 0 19 0,4 0

05:00 28 2 0 30 0,6 0

06:00 77 1 2 80 1,7 0

07:00 139 4 6 149 3,2 0

08:00 268 16 15 299 6,4 0

09:00 222 16 9 247 5,3 0

10:00 255 11 9 275 5,9 0

11:00 267 11 13 291 6,2 0

12:00 298 11 13 322 6,9 0

13:00 301 14 14 329 7,0 0

14:00 308 14 17 339 7,2 0

15:00 344 15 20 379 8,1 0

16:00 349 14 20 383 8,2 0

17:00 352 12 19 383 8,2 0

18:00 273 6 10 289 6,2 0

19:00 267 5 10 282 6,0 0

20:00 202 6 5 213 4,6 0

21:00 148 3 3 154 3,3 0

22:00 107 1 1 109 2,3 0

23:00 54 1 0 55 1,2 0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 0-24 4326 92,6 162 3,5 186 4,0 4674 100,0 100,0 0

Tot. 0-7 172 96,6 3 1,7 3 1,7 178 100,0 3,8 0

Tot. 7-19 3377 91,6 144 3,9 164 4,5 3685 100,0 78,8 0

Tot. 19-24 777 95,8 15 1,8 19 2,3 811 100,0 17,4 0

Tot. 23-7 226 96,6 4 1,7 4 1,7 234 100,0 5,0 0

Berekening naar de vereiste invoergegevens conform de conform Wet geluidhinder

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 7-19 3377 144 164 3685

Tot. 19-23 723 14 18 755

Tot. 23-7 226 4 4 234

5215

Periode Van - tot uurintensiteit LV MV ZV

dag 07:00-19:00 uur 6,57 91,64% 3,91% 4,45%

avond 19:00-23:00 uur 4,03 95,76% 1,85% 2,38%

nacht 23:00-07:00 uur 0,63 96,58% 1,71% 1,71%

< 3,7 = licht 3,7 - 7,0 = middelzwaar > 7,0 = zwaar

Weekdagintensiteit 2026 1% groei

Totaal

Totaal

< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

Totaal
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BVA Verkeersadviezen b.v. Dinaf Traffic Control B.V.

LENGTE RAPPORT

Locatie

Code NOP051

Naam Kometenlaan

Plaats Emmeloord

Omschrijving tussen Urkerweg en Saturnusstraat

Meting

Naam voorjaar 2015

Periode 28-3-2015

3-4-2015

Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving

1 222051 2407 2 Saturnusstraat - Urkerweg (1)

2 222051 2407 1 Urkerweg - Saturnusstraat (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m) < 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 18 0 0 18 0,8 0

01:00 12 0 0 12 0,6 0

02:00 3 0 0 3 0,1 0

03:00 5 0 0 5 0,2 0

04:00 10 0 0 10 0,5 0

05:00 29 0 0 29 1,3 0

06:00 57 1 1 59 2,7 0

07:00 70 0 1 71 3,3 0

08:00 99 3 2 104 4,8 0

09:00 97 4 1 102 4,7 0

10:00 104 4 2 110 5,1 0

11:00 111 3 3 117 5,4 0

12:00 139 4 2 145 6,7 0

13:00 144 2 2 148 6,8 0

14:00 136 2 3 141 6,5 0

15:00 163 7 3 173 7,9 0

16:00 168 4 4 176 8,1 0

17:00 198 4 5 207 9,5 0

18:00 144 3 2 149 6,8 0

19:00 135 2 3 140 6,4 0

20:00 97 2 1 100 4,6 0

21:00 71 1 0 72 3,3 0

22:00 51 0 0 51 2,3 0

23:00 34 1 0 35 1,6 0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 0-24 2094 96,1 48 2,2 37 1,7 2179 100,0 100,0 0

Tot. 0-7 134 98,5 1 0,7 1 0,7 136 100,0 6,2 0

Tot. 7-19 1572 95,6 41 2,5 31 1,9 1644 100,0 75,5 0

Tot. 19-24 388 97,2 6 1,5 5 1,3 399 100,0 18,3 0

Tot. 23-7 168 97,7 2 1,2 2 1,2 172 100,0 7,9 0

Berekening naar de vereiste invoergegevens conform de conform Wet geluidhinder

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 7-19 1572 41 31 1644

Tot. 19-23 354 5 4 363

Tot. 23-7 168 2 2 172

2431

Periode Van - tot uurintensiteit LV MV ZV

dag 07:00-19:00 uur 6,29 95,62% 2,49% 1,89%

avond 19:00-23:00 uur 4,15 97,52% 1,38% 1,10%

nacht 23:00-07:00 uur 0,99 97,67% 1,16% 1,16%

< 3,7 = licht 3,7 - 7,0 = middelzwaar > 7,0 = zwaar

Weekdagintensiteit 2026 1% groei

Totaal

Totaal

< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

Totaal
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BVA Verkeersadviezen b.v. Dinaf Traffic Control B.V.

LENGTE RAPPORT

Locatie

Code NOP052

Naam Oude Vlie

Plaats Emmeloord

Omschrijving tussen Revelsant en Urkerweg

Meting

Naam voorjaar 2015

Periode 28-3-2015

3-4-2015

Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving

1 222052 2878 2 Revelsant - Urkerweg (1)

2 222052 2878 1 Urkerweg - Revelsant (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m) < 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 8 0 0 8 0,4 0

01:00 5 0 0 5 0,2 0

02:00 1 0 0 1 0,0 0

03:00 2 0 1 3 0,1 0

04:00 8 0 0 8 0,4 0

05:00 21 0 0 21 1,0 0

06:00 43 1 2 46 2,3 0

07:00 64 2 1 67 3,3 0

08:00 149 7 5 161 8,0 0

09:00 104 8 3 115 5,7 0

10:00 119 5 3 127 6,3 0

11:00 126 4 4 134 6,7 0

12:00 137 6 4 147 7,3 0

13:00 137 7 4 148 7,4 0

14:00 135 5 4 144 7,2 0

15:00 165 9 5 179 8,9 0

16:00 151 5 4 160 8,0 0

17:00 138 3 3 144 7,2 0

18:00 112 2 2 116 5,8 0

19:00 91 1 1 93 4,6 0

20:00 73 2 1 76 3,8 0

21:00 50 1 0 51 2,5 0

22:00 35 0 0 35 1,7 0

23:00 22 0 0 22 1,1 0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 0-24 1897 94,2 69 3,4 48 2,4 2014 100,0 100,0 1

Tot. 0-7 89 94,7 1 1,1 4 4,3 94 100,0 4,7 0

Tot. 7-19 1538 93,6 64 3,9 41 2,5 1643 100,0 81,5 1

Tot. 19-24 271 97,5 4 1,4 3 1,1 278 100,0 13,8 0

Tot. 23-7 111 95,7 1 0,9 4 3,4 116 100,0 5,8 0

Berekening naar de vereiste invoergegevens conform de conform Wet geluidhinder

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 7-19 1538 64 41 1643

Tot. 19-23 248 4 3 255

Tot. 23-7 111 1 4 116

2247

Periode Van - tot uurintensiteit LV MV ZV

dag 07:00-19:00 uur 6,8 93,61% 3,90% 2,50%

avond 19:00-23:00 uur 3,16 97,25% 1,57% 1,18%

nacht 23:00-07:00 uur 0,72 95,69% 0,86% 3,45%

< 3,7 = licht 3,7 - 7,0 = middelzwaar > 7,0 = zwaar

Weekdagintensiteit 2026 1% groei

Totaal

Totaal

< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

Totaal
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BVA Verkeersadviezen b.v. Dinaf Traffic Control B.V.

LENGTE RAPPORT

Locatie

Code NOP053

Naam Mercuriusstraat

Plaats Emmeloord

Omschrijving tussen Urkerweg en Saturnusstraat

Meting

Naam voorjaar 2015

Periode 28-3-2015

3-4-2015

Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving

1 222053 3042 1 Saturnusstraat - Urkerweg (1)

2 222053 3042 2 Urkerweg - Saturnusstraat (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m) < 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 16 0 0 16 0,9 0

01:00 8 0 0 8 0,4 0

02:00 2 0 0 2 0,1 0

03:00 2 0 0 2 0,1 0

04:00 10 0 0 10 0,6 0

05:00 22 0 0 22 1,2 0

06:00 44 1 0 45 2,5 0

07:00 56 1 1 58 3,2 0

08:00 104 5 3 112 6,2 0

09:00 78 4 1 83 4,6 0

10:00 82 1 2 85 4,7 0

11:00 97 2 2 101 5,6 0

12:00 120 3 2 125 6,9 0

13:00 106 4 3 113 6,2 0

14:00 115 5 2 122 6,7 0

15:00 134 5 4 143 7,9 0

16:00 143 5 3 151 8,3 0

17:00 148 2 4 154 8,5 0

18:00 117 2 2 121 6,7 0

19:00 115 2 1 118 6,5 0

20:00 85 1 1 87 4,8 0

21:00 63 1 1 65 3,6 0

22:00 46 1 0 47 2,6 0

23:00 25 0 0 25 1,4 0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 0-24 1739 95,7 45 2,5 34 1,9 1818 100,0 100,0 0

Tot. 0-7 104 98,1 1 0,9 1 0,9 106 100,0 5,8 0

Tot. 7-19 1300 94,9 40 2,9 30 2,2 1370 100,0 75,4 0

Tot. 19-24 334 97,7 5 1,5 3 0,9 342 100,0 18,8 0

Tot. 23-7 129 98,5 1 0,8 1 0,8 131 100,0 7,2 0

Berekening naar de vereiste invoergegevens conform de conform Wet geluidhinder

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 7-19 1300 40 30 1370

Tot. 19-23 310 4 3 317

Tot. 23-7 129 1 1 131

2028

Periode Van - tot uurintensiteit LV MV ZV

dag 07:00-19:00 uur 6,28 94,89% 2,92% 2,19%

avond 19:00-23:00 uur 4,36 97,79% 1,26% 0,95%

nacht 23:00-07:00 uur 0,9 98,47% 0,76% 0,76%

< 3,7 = licht 3,7 - 7,0 = middelzwaar > 7,0 = zwaar

Weekdagintensiteit 2026 1% groei

Totaal

Totaal

< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

Totaal
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BVA Verkeersadviezen b.v. Dinaf Traffic Control B.V.

LENGTE RAPPORT

Locatie

Code NOP049

Naam De Balkan

Plaats Emmeloord

Omschrijving tussen De Kaukasus en Urkerweg

Meting

Naam voorjaar 2015

Periode 28-3-2015

3-4-2015

Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving

1 222049 2744 2 De Kaukasus - Urkerweg (1)

2 222049 2744 1 Urkerweg - De Kaukasus (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m) < 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0 Abs. Rel.

00:00 2 0 0 2 0,3 0

01:00 0 0 0 0 0,0 0

02:00 0 0 0 0 0,0 0

03:00 0 0 0 0 0,0 0

04:00 1 0 0 1 0,1 0

05:00 3 0 0 3 0,4 0

06:00 6 0 0 6 0,8 0

07:00 24 1 0 25 3,5 0

08:00 78 3 4 85 11,9 2

09:00 40 1 1 42 5,9 0

10:00 41 2 0 43 6,0 1

11:00 36 1 0 37 5,2 0

12:00 54 2 1 57 8,0 1

13:00 49 1 1 51 7,1 1

14:00 58 3 1 62 8,7 1

15:00 57 1 0 58 8,1 0

16:00 56 1 2 59 8,3 1

17:00 53 1 0 54 7,6 0

18:00 33 0 1 34 4,8 0

19:00 39 0 0 39 5,5 0

20:00 20 0 0 20 2,8 0

21:00 16 0 0 16 2,2 0

22:00 14 0 0 14 2,0 0

23:00 6 0 0 6 0,8 0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 0-24 685 95,5 19 2,6 13 1,8 717 100,0 100,0 8

Tot. 0-7 11 100,0 0 0,0 0 0,0 11 100,0 1,5 0

Tot. 7-19 579 95,1 18 3,0 12 2,0 609 100,0 84,9 8

Tot. 19-24 95 97,9 1 1,0 1 1,0 97 100,0 13,5 0

Tot. 23-7 17 100,0 0 0,0 0 0,0 17 100,0 2,4 0

Berekening naar de vereiste invoergegevens conform de conform Wet geluidhinder

Tijd Klassen Fout

Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.

Tot. 7-19 579 18 12 609

Tot. 19-23 89 1 1 91

Tot. 23-7 17 0 0 17

800

Periode Van - tot uurintensiteit LV MV ZV

dag 07:00-19:00 uur 7,08 95,07% 2,96% 1,97%

avond 19:00-23:00 uur 3,16 97,80% 1,10% 1,10%

nacht 23:00-07:00 uur 0,3 100,00% 0,00% 0,00%

< 3,7 = licht 3,7 - 7,0 = middelzwaar > 7,0 = zwaar

Weekdagintensiteit 2026 1% groei

Totaal

Totaal

< 3,7 3,7 - 7,0 > 7,0

Totaal
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Bijlage 2 - 1/3Ingenieursbureau Spreen
Wegen

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Wegdek Wegdek V(LV(D)) V(LV(A)) V(LV(N)) V(MV(D)) V(MV(A))

DB01 De Balkan W0 Referentiewegdek 30 30 30 30 30
DB02 De Balkan W0 Referentiewegdek 30 30 30 30 30
DB03 De Balkan W9a Elementenverharding in keperverband 30 30 30 30 30
DB04 De Balkan W9a Elementenverharding in keperverband 30 30 30 30 30
KL01 Kometenlaan W0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50

KL02 Kometenlaan W0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50
KL03 Kometenlaan W9a Elementenverharding in keperverband 50 50 50 50 50
KL04 Kometenlaan W9a Elementenverharding in keperverband 50 50 50 50 50
KL05 Kometenlaan W9a Elementenverharding in keperverband 30 30 30 30 30
KL06 Kometenlaan W9a Elementenverharding in keperverband 30 30 30 30 30

MS01 Mercuriusstraat W0 Referentiewegdek 30 30 30 30 30
MS02 Mercuriusstraat W0 Referentiewegdek 30 30 30 30 30
OV01 Oude Vlie W0 Referentiewegdek 30 30 30 30 30
OV02 Oude Vlie W0 Referentiewegdek 30 30 30 30 30
OV03 Oude Vlie W9a Elementenverharding in keperverband 30 30 30 30 30

OV04 Oude Vlie W9a Elementenverharding in keperverband 30 30 30 30 30
SL01 Scandinaviëlaan W0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50
SL02 Scandinaviëlaan W0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50
UW01 Urkerweg W0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50
UW02 Urkerweg W0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50

UW03 Urkerweg W0 Referentiewegdek 30 30 30 30 30
UW04 Urkerweg W0 Referentiewegdek 30 30 30 30 30
UW05 Urkerweg W0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50
UW06 Urkerweg W0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50
UW07 Urkerweg W0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50

UW08 Urkerweg W0 Referentiewegdek 50 50 50 50 50
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Bijlage 2 - 2/3Ingenieursbureau Spreen
Wegen

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam V(MV(N)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) Type Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %LV(D) %LV(A) %LV(N)

DB01 30 30 30 30 Verdeling 400,00 7,08 3,16 0,30 95,07 97,80 100,00
DB02 30 30 30 30 Verdeling 400,00 7,08 3,16 0,30 95,07 97,80 100,00
DB03 30 30 30 30 Verdeling 400,00 7,08 3,16 0,30 95,07 97,80 100,00
DB04 30 30 30 30 Verdeling 400,00 7,08 3,16 0,30 95,07 97,80 100,00
KL01 50 50 50 50 Verdeling 1216,00 6,29 4,15 0,99 95,62 97,52 97,67

KL02 50 50 50 50 Verdeling 1216,00 6,29 4,15 0,99 95,62 97,52 97,67
KL03 50 50 50 50 Verdeling 1216,00 6,29 4,15 0,99 95,62 97,52 97,67
KL04 50 50 50 50 Verdeling 1216,00 6,29 4,15 0,99 95,62 97,52 97,67
KL05 30 30 30 30 Verdeling 1216,00 6,29 4,15 0,99 95,62 97,52 97,67
KL06 30 30 30 30 Verdeling 1216,00 6,29 4,15 0,99 95,62 97,52 97,67

MS01 30 30 30 30 Verdeling 1014,00 6,28 4,36 0,90 94,89 97,79 98,47
MS02 30 30 30 30 Verdeling 1014,00 6,28 4,36 0,90 94,89 97,79 98,47
OV01 30 30 30 30 Verdeling 1124,00 6,80 3,16 0,72 93,61 97,25 95,69
OV02 30 30 30 30 Verdeling 1124,00 6,80 3,16 0,72 93,61 97,25 95,69
OV03 30 30 30 30 Verdeling 1124,00 6,80 3,16 0,72 93,61 97,25 95,69

OV04 30 30 30 30 Verdeling 1124,00 6,80 3,16 0,72 93,61 97,25 95,69
SL01 50 50 50 50 Verdeling 2608,00 6,57 4,03 0,63 91,64 95,76 96,58
SL02 50 50 50 50 Verdeling 2608,00 6,57 4,03 0,63 91,64 95,76 96,58
UW01 50 50 50 50 Verdeling 3912,00 6,61 3,39 0,89 94,20 96,62 94,80
UW02 50 50 50 50 Verdeling 3912,00 6,61 3,39 0,89 94,20 96,62 94,80

UW03 30 30 30 30 Verdeling 3912,00 6,61 3,39 0,89 94,20 96,62 94,80
UW04 30 30 30 30 Verdeling 3912,00 6,61 3,39 0,89 94,20 96,62 94,80
UW05 50 50 50 50 Verdeling 3912,00 6,61 3,39 0,89 94,20 96,62 94,80
UW06 50 50 50 50 Verdeling 3912,00 6,61 3,39 0,89 94,20 96,62 94,80
UW07 50 50 50 50 Verdeling 6100,00 6,76 3,42 0,65 94,43 96,86 92,29

UW08 50 50 50 50 Verdeling 6100,00 6,76 3,42 0,65 94,43 96,86 92,29
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Bijlage 2 - 3/3Ingenieursbureau Spreen
Wegen

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam %MV(D) %MV(A) %MV(N) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N)

DB01 2,96 1,10 -- 1,97 1,10 --
DB02 2,96 1,10 -- 1,97 1,10 --
DB03 2,96 1,10 -- 1,97 1,10 --
DB04 2,96 1,10 -- 1,97 1,10 --
KL01 2,49 1,38 1,16 1,89 1,10 1,16

KL02 2,49 1,38 1,16 1,89 1,10 1,16
KL03 2,49 1,38 1,16 1,89 1,10 1,16
KL04 2,49 1,38 1,16 1,89 1,10 1,16
KL05 2,49 1,38 1,16 1,89 1,10 1,16
KL06 2,49 1,38 1,16 1,89 1,10 1,16

MS01 2,92 1,26 0,76 2,19 0,95 0,76
MS02 2,92 1,26 0,76 2,19 0,95 0,76
OV01 3,90 1,57 0,86 2,50 1,18 3,45
OV02 3,90 1,57 0,86 2,50 1,18 3,45
OV03 3,90 1,57 0,86 2,50 1,18 3,45

OV04 3,90 1,57 0,86 2,50 1,18 3,45
SL01 3,91 1,85 1,71 4,45 2,38 1,71
SL02 3,91 1,85 1,71 4,45 2,38 1,71
UW01 4,38 2,85 3,60 1,42 0,53 1,60
UW02 4,38 2,85 3,60 1,42 0,53 1,60

UW03 4,38 2,85 3,60 1,42 0,53 1,60
UW04 4,38 2,85 3,60 1,42 0,53 1,60
UW05 4,38 2,85 3,60 1,42 0,53 1,60
UW06 4,38 2,85 3,60 1,42 0,53 1,60
UW07 4,03 2,47 5,60 1,55 0,67 2,10

UW08 4,03 2,47 5,60 1,55 0,67 2,10
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Bijlage 3 - 1/1Ingenieursbureau Spreen
Kruispunten

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Kruisingen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Corr.

01 Kruising 1
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Bijlage 4 - 1/2Ingenieursbureau Spreen
Beoordelingpunten

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

01 Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
02 Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
03 Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
04 Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 4,50 7,50 10,50 -- -- Ja
05 Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 4,50 7,50 10,50 -- -- Ja

06 Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 4,50 7,50 10,50 -- -- Ja
07 Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 -- -- Ja
08 Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 -- -- Ja
09 Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 -- -- Ja
10 Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 -- -- Ja

11 Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 -- -- Ja
12 Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 -- -- Ja
13 Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 -- -- Ja
14 Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 -- -- Ja
15 Locatie 1 (uitbreiding ziekenhuis) 1,50 -- -- -- -- -- Ja

16 Locatie 1 (uitbreiding ziekenhuis) 1,50 -- -- -- -- -- Ja
17 Locatie 2 1,50 -- -- -- -- -- Ja
18 Locatie 2 1,50 -- -- -- -- -- Ja
19 Locatie 2 1,50 -- -- -- -- -- Ja
20 Locatie 2 1,50 -- -- -- -- -- Ja

21 Locatie 2 1,50 -- -- -- -- -- Ja
22 Locatie 2 1,50 -- -- -- -- -- Ja
23 Locatie 2 1,50 -- -- -- -- -- Ja
24 Locatie 2 1,50 -- -- -- -- -- Ja
25 Locatie 2 1,50 -- -- -- -- -- Ja

26 Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
27 Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
28 Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
29 Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
30 Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

31 Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
32 Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
33 Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
34 Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
35 Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

36 Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
37 Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
38 Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
39 Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
40 Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

41 Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
42 Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
43 Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
44 Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
45 Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja

46 Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
47 Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 -- -- -- Ja
48 Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 -- -- -- -- -- Ja
49 Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 -- -- -- -- -- Ja
50 Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 -- -- -- -- -- Ja

51 Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 -- -- -- -- -- Ja
52 Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
53 Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
54 Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
55 Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

56 Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
57 Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
58 Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
59 Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja
60 Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 4,50 -- -- -- -- Ja

61 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
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Bijlage 4 - 2/2Ingenieursbureau Spreen
Beoordelingpunten

Model: Basismodel
Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Rekenpunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMW-2012

Naam Omschr. Hoogte A Hoogte B Hoogte C Hoogte D Hoogte E Hoogte F Gevel

62 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
63 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
64 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
65 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
66 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja

67 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
68 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
69 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
70 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
71 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja

72 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
73 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
74 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
75 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
76 Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 4,50 7,50 10,50 13,50 16,50 Ja
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Bijlage 5 - 1/5Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Urkerweg (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Urkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 43 40 34 44
01_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 4,50 44 41 35 45
02_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 50 47 42 51
02_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 4,50 52 49 43 53
03_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 51 48 42 52

03_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 4,50 53 50 44 54
04_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 44 41 36 45
04_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 4,50 46 42 37 46
04_C Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 7,50 46 43 38 47
04_D Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 10,50 47 44 38 48

05_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 50 47 41 51
05_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 4,50 51 48 43 52
05_C Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 7,50 52 49 43 53
05_D Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 10,50 52 49 43 53
06_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 50 47 41 51

06_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 4,50 52 48 43 52
06_C Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 7,50 52 49 43 53
06_D Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 10,50 52 49 43 53
07_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 47 44 38 48
07_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 48 45 40 49

07_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 49 46 40 50
07_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 49 46 41 50
08_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 47 44 38 48
08_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 48 45 40 49
08_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 49 46 40 50

08_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 49 46 40 50
09_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 47 43 38 47
09_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 48 45 40 49
09_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 49 46 40 50
09_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 49 46 41 50

10_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 43 40 34 44
10_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 44 41 35 45
10_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 45 42 36 46
10_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 45 42 37 46
11_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 40 37 31 41

11_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 41 38 33 42
11_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 42 39 33 43
11_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 42 39 33 43
12_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 39 35 30 39
12_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 40 37 31 41

12_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 40 37 31 41
12_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 40 37 31 41
13_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 39 36 30 40
13_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 40 37 31 41
13_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 41 37 32 41

13_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 40 37 32 41
14_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 42 39 34 43
14_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 43 40 35 44
14_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 44 41 35 45
14_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 44 41 36 45

15_A Locatie 1 (uitbreiding ziekenhuis) 1,50 51 48 42 52
16_A Locatie 1 (uitbreiding ziekenhuis) 1,50 51 48 42 52
17_A Locatie 2 1,50 52 48 43 52
18_A Locatie 2 1,50 51 47 42 51
19_A Locatie 2 1,50 51 47 42 51

20_A Locatie 2 1,50 46 43 37 47
21_A Locatie 2 1,50 44 40 35 44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:02:24Geomilieu V3.11



Bijlage 5 - 2/5Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Urkerweg (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Urkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

22_A Locatie 2 1,50 43 40 34 44
23_A Locatie 2 1,50 42 39 34 43
24_A Locatie 2 1,50 43 40 35 44
25_A Locatie 2 1,50 46 43 37 47
26_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 43 40 33 44

26_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 44 41 34 45
27_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 43 39 33 43
27_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 44 40 34 44
28_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 43 39 33 43
28_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 43 40 34 44

29_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 41 37 31 41
29_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 42 39 32 42
30_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 41 38 31 41
30_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 42 39 32 43
31_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 41 38 31 41

31_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 42 39 33 43
31_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 42 39 32 43
32_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 42 39 32 42
32_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 43 40 33 43
32_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 43 39 33 43

33_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 42 39 33 43
33_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 44 40 34 44
33_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 43 40 33 43
34_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 42 39 33 43
34_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 44 40 34 44

34_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 43 40 33 43
35_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 44 40 34 44
35_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 45 41 35 45
35_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 45 42 35 45
36_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 45 42 36 46

36_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 47 43 37 47
36_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 47 44 38 48
37_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 48 45 39 49
37_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 50 47 40 50
37_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 51 48 41 51

38_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 48 45 38 49
38_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 50 47 40 50
38_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 51 47 41 51
39_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 49 46 39 49
39_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 51 47 41 51

39_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 51 48 41 52
40_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 45 41 35 45
40_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 46 43 36 46
40_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 46 43 37 47
41_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 44 41 34 44

41_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 45 42 35 45
41_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 45 42 36 46
42_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 43 40 33 44
42_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 44 41 35 45
42_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 44 41 35 45

43_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 42 39 32 42
43_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 43 40 33 44
43_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 43 40 33 43
44_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 51 47 41 51
44_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 53 49 43 53

44_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 53 50 43 53
45_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 45 42 36 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:02:24Geomilieu V3.11



Bijlage 5 - 3/5Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Urkerweg (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Urkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

45_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 47 43 37 47
45_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 48 44 38 48
46_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 45 42 36 46
46_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 47 43 37 47
46_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 47 44 38 48

47_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 50 47 40 51
47_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 52 49 42 52
47_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 52 49 43 53
48_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 47 44 37 47
49_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 46 42 36 46

50_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 46 42 36 46
51_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 47 43 37 47
52_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 50 47 41 51
52_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 52 49 42 52
53_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 50 47 40 50

53_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 52 48 42 52
54_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 50 47 40 51
54_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 52 48 42 52
55_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 53 50 43 54
55_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 55 51 45 55

56_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 48 45 39 49
56_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 50 46 40 50
57_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 46 43 36 46
57_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 47 44 37 47
58_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 52 49 42 53

58_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 54 50 44 54
59_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 52 49 42 53
59_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 54 51 44 54
60_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 46 43 37 47
60_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 48 44 38 48

61_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 50 47 40 51
61_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 52 49 42 52
61_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 52 49 43 53
61_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 52 49 43 53
61_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 52 49 43 53

61_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 52 49 43 53
62_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 46 43 37 47
62_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 48 44 38 48
62_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 48 45 39 49
62_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 49 45 39 49

62_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 49 46 39 49
62_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 49 46 39 49
63_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 48 45 38 49
63_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 49 46 40 50
63_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 50 47 40 50

63_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 50 47 40 51
63_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 50 47 40 51
63_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 50 47 40 51
64_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 49 45 39 49
64_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 50 47 40 50

64_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 50 47 41 51
64_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 51 47 41 51
64_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 51 47 41 51
64_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 51 47 41 51
65_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 44 41 35 45

65_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 45 42 35 46
65_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 46 42 36 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:02:24Geomilieu V3.11



Bijlage 5 - 4/5Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Urkerweg (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Urkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

65_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 46 43 37 47
65_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 47 43 37 47
65_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 47 44 37 47
66_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 45 42 35 45
66_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 46 42 36 46

66_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 46 43 36 46
66_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 47 43 37 47
66_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 47 44 37 47
66_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 47 44 37 47
67_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 45 42 35 46

67_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 46 43 36 47
67_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 47 44 37 47
67_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 47 44 38 48
67_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 48 44 38 48
67_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 48 44 38 48

68_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 44 41 34 45
68_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 44 41 34 45
68_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 45 41 35 45
68_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 45 42 35 46
68_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 46 42 36 46

68_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 46 42 36 46
69_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 39 36 29 39
69_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 43 40 34 44
69_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 43 39 33 43
69_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 43 40 33 43

69_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 43 40 33 44
69_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 44 40 34 44
70_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 41 37 31 41
70_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 43 40 33 44
70_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 43 39 33 43

70_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 43 40 33 43
70_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 43 40 33 44
70_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 43 40 34 44
71_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 42 38 32 42
71_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 43 40 34 44

71_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 43 40 33 43
71_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 43 40 33 44
71_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 43 40 34 44
71_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 44 40 34 44
72_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 43 40 33 43

72_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 43 40 34 44
72_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 43 40 33 43
72_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 43 40 33 43
72_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 43 40 34 44
72_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 44 40 34 44

73_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 42 39 32 42
73_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 43 40 34 44
73_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 43 40 33 43
73_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 43 40 33 43
73_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 43 40 34 44

73_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 43 40 34 44
74_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 42 39 33 43
74_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 44 41 34 45
74_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 44 41 35 45
74_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 45 41 35 45

74_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 45 42 35 45
74_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 45 42 35 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:02:24Geomilieu V3.11



Bijlage 5 - 5/5Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Urkerweg (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Urkerweg
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

75_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 44 41 34 45
75_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 45 42 36 46
75_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 46 42 36 46
75_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 46 43 37 47
75_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 47 43 37 47

75_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 47 43 37 47
76_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 46 43 37 47
76_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 48 44 38 48
76_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 48 45 39 49
76_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 49 45 39 49

76_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 49 46 39 49
76_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 49 45 39 49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:02:24Geomilieu V3.11



Bijlage 6 - 1/4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Scandinaviëlaan (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 3, 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scandinaviëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

26_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 48 46 37 48
26_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 50 47 39 50
27_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 48 45 37 48
27_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 50 47 39 50
28_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 55 52 44 55

28_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 55 53 44 55
29_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 54 52 43 55
29_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 55 52 44 55
30_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 46 43 35 46
30_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 48 45 37 48

31_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 46 43 35 46
31_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 48 45 37 48
31_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 48 46 37 49
32_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 40 38 29 40
32_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 41 39 31 42

32_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 42 40 32 43
33_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 38 35 27 38
33_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 39 36 28 39
33_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 39 37 28 39
34_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 36 33 25 36

34_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 37 34 26 37
34_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 37 34 26 37
35_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 35 33 25 36
35_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 36 34 26 37
35_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 36 34 26 37

36_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 35 33 24 35
36_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 36 33 25 36
36_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 36 34 26 37
37_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 35 32 24 35
37_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 36 33 25 36

37_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 36 34 25 36
38_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 36 34 26 37
38_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 37 35 27 38
38_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 38 35 27 38
39_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 39 36 28 39

39_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 40 37 29 40
39_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 40 38 29 41
40_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 39 37 29 40
40_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 40 38 30 41
40_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 41 38 30 41

41_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 43 40 32 43
41_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 44 41 33 44
41_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 45 42 34 45
42_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 46 44 36 47
42_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 48 46 37 49

42_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 49 46 38 49
43_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 46 43 35 46
43_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 48 45 37 48
43_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 48 46 38 49
44_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 49 47 38 50

44_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 51 48 40 51
44_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 51 48 40 51
45_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 50 47 39 50
45_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 52 49 41 52
45_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 52 49 41 52

46_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 44 41 33 44
46_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 46 43 35 46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:25:44Geomilieu V3.11



Bijlage 6 - 2/4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Scandinaviëlaan (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 3, 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scandinaviëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

46_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 47 44 36 47
47_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 43 40 32 43
47_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 45 42 34 45
47_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 46 43 35 46
48_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 42 39 31 42

49_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 42 40 31 43
50_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 41 38 30 41
51_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 41 38 30 41
52_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 40 38 29 41
52_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 41 38 30 41

53_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 37 35 26 38
53_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 38 35 27 38
54_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 36 33 25 36
54_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 36 33 25 36
55_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 34 32 23 35

55_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 35 32 24 35
56_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 34 31 23 34
56_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 34 32 23 34
57_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 33 30 22 33
57_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 33 30 22 33

58_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 42 39 31 42
58_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 43 41 32 44
59_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 41 39 30 42
59_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 42 40 31 43
60_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 38 36 28 39

60_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 40 37 29 40
61_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 40 38 29 41
61_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 41 39 30 42
61_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 42 39 31 42
61_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 43 40 32 43

61_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 43 40 32 43
61_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 43 40 32 43
62_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 37 35 26 38
62_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 38 35 27 38
62_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 38 36 27 39

62_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 39 36 28 39
62_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 39 36 28 39
62_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 39 37 28 40
63_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 35 32 24 35
63_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 35 33 25 36

63_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 35 33 24 35
63_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 36 33 25 36
63_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 36 33 25 36
63_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 36 34 25 37
64_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 34 32 24 35

64_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 35 32 24 35
64_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 34 32 24 35
64_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 35 32 24 35
64_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 35 32 24 35
64_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 35 33 25 36

65_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 33 30 22 33
65_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 33 31 23 34
65_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 33 30 22 33
65_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 33 30 22 33
65_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 33 31 22 33

65_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 34 31 23 34
66_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 33 30 22 33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:25:44Geomilieu V3.11



Bijlage 6 - 3/4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Scandinaviëlaan (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 3, 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scandinaviëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

66_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 33 30 22 33
66_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 32 30 22 33
66_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 33 30 22 33
66_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 33 30 22 33
66_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 33 31 22 33

67_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 31 28 20 31
67_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 32 30 21 33
67_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 31 29 20 31
67_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 31 29 20 32
67_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 31 29 21 32

67_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 32 29 21 32
68_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 33 30 22 33
68_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 31 28 20 31
68_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 31 28 20 31
68_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 31 28 20 31

68_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 31 29 20 32
68_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 32 29 21 32
69_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 29 26 18 29
69_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 33 30 22 33
69_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 30 28 19 30

69_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 30 28 19 30
69_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 30 27 19 30
69_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 30 28 20 31
70_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 31 29 21 32
70_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 33 31 23 34

70_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 31 29 20 32
70_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 31 29 20 32
70_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 31 29 21 32
70_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 32 29 21 32
71_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 32 29 21 32

71_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 34 32 23 35
71_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 32 30 22 33
71_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 32 30 22 33
71_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 33 30 22 33
71_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 33 30 22 33

72_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 34 31 23 34
72_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 34 32 23 34
72_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 33 31 22 34
72_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 34 31 23 34
72_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 34 31 23 34

72_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 34 32 23 35
73_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 34 31 23 34
73_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 35 33 24 36
73_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 36 33 25 36
73_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 36 33 25 36

73_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 36 33 25 36
73_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 35 33 24 36
74_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 34 32 23 34
74_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 35 33 24 36
74_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 36 33 25 36

74_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 36 33 25 36
74_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 36 34 26 37
74_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 37 34 26 37
75_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 36 33 25 36
75_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 36 34 26 37

75_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 37 34 26 37
75_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 37 35 26 38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:25:44Geomilieu V3.11



Bijlage 6 - 4/4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Scandinaviëlaan (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 3, 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Scandinaviëlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

75_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 38 35 27 38
75_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 38 36 27 38
76_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 38 36 27 39
76_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 39 36 28 39
76_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 39 37 29 40

76_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 40 37 29 40
76_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 40 37 29 40
76_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 40 37 29 40

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:25:44Geomilieu V3.11



Bijlage 7 - 1/4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Kometenlaan (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 3, 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kometenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

26_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 32 30 24 33
26_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 34 32 25 35
27_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 32 30 23 33
27_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 33 31 25 34
28_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 33 31 24 34

28_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 34 32 26 35
29_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 33 31 24 34
29_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 34 32 26 35
30_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 30 28 21 31
30_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 31 29 23 32

31_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 30 27 21 31
31_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 31 29 22 32
31_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 31 29 23 32
32_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 30 28 22 31
32_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 31 29 23 33

32_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 31 28 22 32
33_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 29 27 21 31
33_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 31 29 23 32
33_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 30 28 22 31
34_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 29 27 21 30

34_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 31 28 22 32
34_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 29 27 21 30
35_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 30 27 21 31
35_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 31 29 23 32
35_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 30 28 22 31

36_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 30 28 22 31
36_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 31 29 23 32
36_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 31 28 22 32
37_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 31 29 23 32
37_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 32 30 24 33

37_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 32 30 23 33
38_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 32 30 24 33
38_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 33 30 24 34
38_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 33 31 24 34
39_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 34 32 25 35

39_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 34 32 26 35
39_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 35 33 27 36
40_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 32 30 23 33
40_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 33 31 24 34
40_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 33 31 25 34

41_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 32 30 24 33
41_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 33 31 25 34
41_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 34 31 25 35
42_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 32 30 24 33
42_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 33 31 25 34

42_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 34 32 25 35
43_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 31 28 22 32
43_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 32 30 23 33
43_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 32 30 24 33
44_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 39 37 31 40

44_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 41 38 32 42
44_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 42 39 33 43
45_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 35 33 27 36
45_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 36 34 28 38
45_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 37 35 29 38

46_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 34 32 26 35
46_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 35 33 27 36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:25:17Geomilieu V3.11



Bijlage 7 - 2/4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Kometenlaan (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 3, 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kometenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

46_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 36 34 27 37
47_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 37 35 28 38
47_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 38 36 30 39
47_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 39 37 31 40
48_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 35 32 26 36

49_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 34 31 25 35
50_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 33 31 25 34
51_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 34 32 25 35
52_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 40 38 32 41
52_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 42 40 34 43

53_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 36 34 28 37
53_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 37 35 29 38
54_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 34 31 25 35
54_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 35 32 26 36
55_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 32 30 24 33

55_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 33 31 25 34
56_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 32 30 24 34
56_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 33 31 25 34
57_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 33 31 24 34
57_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 33 31 25 35

58_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 45 42 36 46
58_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 47 45 38 48
59_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 42 40 34 43
59_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 44 42 36 46
60_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 50 48 41 51

60_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 51 49 42 52
61_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 43 41 34 44
61_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 45 43 37 46
61_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 46 43 37 47
61_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 46 43 37 47

61_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 46 43 37 47
61_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 45 43 37 46
62_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 42 39 33 43
62_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 44 41 35 45
62_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 44 42 36 45

62_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 44 42 36 45
62_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 44 42 36 45
62_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 44 42 35 45
63_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 34 31 25 35
63_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 34 32 26 35

63_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 35 33 26 36
63_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 35 33 27 36
63_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 36 33 27 37
63_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 36 34 27 37
64_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 33 31 24 34

64_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 34 31 25 35
64_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 34 32 25 35
64_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 34 32 25 35
64_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 34 32 26 35
64_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 35 33 26 36

65_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 33 31 25 35
65_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 34 32 26 35
65_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 34 32 25 35
65_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 34 32 26 35
65_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 35 32 26 36

65_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 35 33 26 36
66_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 33 31 24 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:25:17Geomilieu V3.11



Bijlage 7 - 3/4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Kometenlaan (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 3, 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kometenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

66_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 34 31 25 35
66_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 33 31 24 34
66_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 33 31 25 34
66_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 33 31 25 34
66_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 34 31 25 35

67_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 31 29 23 32
67_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 32 30 24 34
67_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 31 29 23 33
67_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 31 29 23 32
67_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 32 29 23 33

67_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 32 29 23 33
68_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 32 29 23 33
68_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 32 30 23 33
68_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 31 29 23 32
68_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 31 29 23 32

68_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 31 29 23 32
68_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 32 29 23 33
69_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 31 28 22 32
69_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 32 30 24 34
69_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 31 29 23 32

69_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 31 29 23 32
69_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 31 29 23 32
69_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 32 29 23 33
70_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 33 31 24 34
70_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 34 32 26 35

70_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 33 31 25 34
70_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 33 31 25 34
70_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 34 31 25 35
70_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 34 32 25 35
71_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 35 32 26 36

71_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 37 35 28 38
71_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 36 34 28 37
71_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 37 34 28 38
71_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 37 35 28 38
71_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 37 35 28 38

72_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 38 36 30 39
72_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 40 37 31 41
72_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 40 38 32 41
72_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 41 38 32 42
72_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 41 38 32 42

72_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 41 38 32 42
73_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 44 42 36 45
73_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 46 44 38 47
73_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 47 44 38 48
73_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 47 44 38 48

73_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 46 44 38 47
73_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 46 44 38 47
74_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 45 43 37 46
74_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 47 45 39 48
74_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 48 45 39 49

74_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 48 45 39 49
74_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 48 45 39 49
74_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 47 45 39 48
75_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 47 45 39 48
75_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 49 46 40 50

75_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 49 46 40 50
75_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 48 46 40 50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:25:17Geomilieu V3.11



Bijlage 7 - 4/4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Kometenlaan (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 3, 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Kometenlaan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

75_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 48 46 40 49
75_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 48 46 40 49
76_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 45 43 37 47
76_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 47 45 39 48
76_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 47 45 39 49

76_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 47 45 39 49
76_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 47 45 39 48
76_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 47 45 39 48

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:25:17Geomilieu V3.11



Bijlage 8 - 1/2Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Oude Vlie (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 1 en 2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Vlie
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 33 28 23 33
01_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 4,50 34 30 24 34
02_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 33 28 23 33
02_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 4,50 34 29 24 34
03_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 30 25 20 30

03_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 4,50 31 26 21 31
04_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 31 27 21 31
04_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 4,50 32 28 22 32
04_C Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 7,50 33 29 23 33
04_D Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 10,50 34 29 24 34

05_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 31 27 21 31
05_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 4,50 32 28 22 32
05_C Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 7,50 33 28 23 33
05_D Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 10,50 33 28 23 33
06_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 31 26 21 31

06_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 4,50 32 27 22 32
06_C Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 7,50 32 28 22 32
06_D Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 10,50 32 28 22 32
07_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 29 25 19 29
07_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 30 26 20 30

07_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 31 26 21 31
07_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 31 27 21 31
08_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 26 22 16 26
08_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 27 23 17 27
08_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 27 23 17 27

08_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 27 23 17 27
09_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 23 18 13 23
09_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 24 20 14 24
09_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 24 20 14 24
09_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 24 19 14 24

10_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 22 18 12 22
10_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 23 19 13 23
10_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 24 19 14 24
10_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 23 18 13 23
11_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 23 19 13 24

11_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 25 20 15 25
11_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 25 21 15 25
11_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 25 21 15 25
12_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 24 20 14 24
12_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 26 21 16 26

12_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 27 22 16 27
12_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 28 23 17 28
13_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 29 24 19 29
13_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 30 26 20 30
13_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 32 27 22 32

13_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 33 28 23 33
14_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 29 25 19 29
14_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 30 26 20 30
14_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 31 26 21 31
14_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 32 27 22 32

15_A Locatie 1 (uitbreiding ziekenhuis) 1,50 29 25 19 29
16_A Locatie 1 (uitbreiding ziekenhuis) 1,50 28 24 18 28
17_A Locatie 2 1,50 48 43 38 48
18_A Locatie 2 1,50 38 34 28 38
19_A Locatie 2 1,50 34 30 24 35

20_A Locatie 2 1,50 36 31 26 36
21_A Locatie 2 1,50 37 33 27 37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:07:10Geomilieu V3.11



Bijlage 8 - 2/2Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Oude Vlie (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 1 en 2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Oude Vlie
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

22_A Locatie 2 1,50 41 36 31 41
23_A Locatie 2 1,50 49 45 39 49
24_A Locatie 2 1,50 48 44 38 48
25_A Locatie 2 1,50 47 43 37 47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:07:10Geomilieu V3.11



Bijlage 9 - 1/2Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Mercuriusstraat (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 1 en 2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 24 22 15 25
01_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 4,50 25 22 15 26
02_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 25 22 15 26
02_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 4,50 26 23 16 26
03_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 22 19 12 22

03_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 4,50 23 20 13 23
04_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 23 21 14 24
04_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 4,50 24 21 14 25
04_C Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 7,50 24 22 15 25
04_D Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 10,50 25 23 16 26

05_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 23 21 14 24
05_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 4,50 24 22 15 25
05_C Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 7,50 25 23 16 26
05_D Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 10,50 26 23 16 26
06_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 23 20 13 23

06_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 4,50 24 21 14 24
06_C Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 7,50 24 22 15 25
06_D Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 10,50 25 22 15 26
07_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 21 18 11 21
07_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 22 19 12 23

07_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 22 20 13 23
07_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 23 20 13 24
08_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 17 15 8 18
08_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 19 16 9 20
08_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 19 17 10 20

08_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 20 17 10 20
09_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 15 12 5 15
09_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 16 14 6 17
09_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 16 14 7 17
09_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 17 14 7 17

10_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 14 11 4 15
10_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 15 13 6 16
10_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 16 13 6 16
10_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 16 14 6 17
11_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 17 14 7 18

11_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 18 16 9 19
11_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 18 16 9 19
11_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 19 16 9 19
12_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 16 13 6 16
12_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 17 14 7 17

12_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 17 15 8 18
12_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 17 15 8 18
13_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 17 15 8 18
13_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 18 16 9 19
13_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 19 17 10 20

13_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 19 17 10 20
14_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 21 19 12 22
14_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 22 20 13 23
14_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 23 20 13 23
14_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 23 21 14 24

15_A Locatie 1 (uitbreiding ziekenhuis) 1,50 21 19 12 22
16_A Locatie 1 (uitbreiding ziekenhuis) 1,50 20 17 10 20
17_A Locatie 2 1,50 38 36 29 39
18_A Locatie 2 1,50 33 30 23 33
19_A Locatie 2 1,50 28 26 19 29

20_A Locatie 2 1,50 27 24 17 28
21_A Locatie 2 1,50 27 25 18 28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:08:40Geomilieu V3.11



Bijlage 9 - 2/2Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting Mercuriusstraat (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 1 en 2

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mercuriusstraat
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

22_A Locatie 2 1,50 28 26 19 29
23_A Locatie 2 1,50 27 24 17 28
24_A Locatie 2 1,50 31 28 21 31
25_A Locatie 2 1,50 34 31 24 34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:08:40Geomilieu V3.11



Bijlage 10 - 1/4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting De Balkan (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 3, 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Balkan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

26_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 26 22 11 25
26_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 27 23 12 26
27_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 26 22 11 25
27_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 27 23 12 26
28_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 25 21 10 24

28_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 26 22 11 25
29_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 25 21 9 24
29_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 26 22 10 25
30_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 26 22 11 25
30_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 28 23 12 27

31_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 26 22 11 25
31_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 28 23 12 27
31_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 28 23 12 27
32_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 29 25 14 28
32_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 31 26 15 30

32_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 31 27 15 30
33_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 33 28 17 32
33_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 34 30 19 33
33_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 35 31 20 34
34_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 41 37 26 40

34_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 43 38 27 42
34_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 43 38 27 42
35_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 41 37 26 40
35_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 43 38 27 42
35_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 43 38 27 42

36_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 41 36 25 40
36_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 42 38 27 41
36_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 42 38 27 41
37_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 40 36 25 39
37_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 42 38 26 41

37_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 42 38 26 41
38_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 33 29 18 32
38_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 35 31 20 34
38_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 36 32 21 35
39_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 30 25 14 29

39_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 31 27 16 30
39_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 32 28 16 31
40_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 30 25 14 29
40_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 31 27 16 30
40_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 32 28 16 31

41_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 28 24 12 27
41_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 29 24 13 28
41_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 29 25 14 28
42_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 26 22 11 25
42_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 28 23 12 27

42_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 28 23 12 27
43_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 26 22 11 25
43_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 28 23 12 27
43_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 28 23 12 27
44_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 25 20 9 24

44_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 26 22 10 25
44_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 26 22 11 25
45_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 26 21 10 25
45_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 27 22 11 26
45_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 27 23 11 26

46_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 27 23 11 26
46_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 28 24 12 27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:24:33Geomilieu V3.11



Bijlage 10 - 2/4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting De Balkan (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 3, 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Balkan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

46_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 28 24 13 27
47_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 27 22 11 25
47_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 28 23 12 27
47_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 28 24 12 27
48_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 28 23 12 27

49_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 28 23 12 27
50_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 28 24 13 27
51_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 28 24 13 27
52_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 27 22 11 26
52_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 28 23 12 26

53_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 28 24 13 27
53_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 29 25 14 28
54_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 30 26 15 29
54_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 32 27 16 31
55_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 35 31 19 34

55_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 36 32 21 35
56_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 32 28 17 31
56_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 33 29 17 32
57_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 30 26 15 29
57_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 31 27 15 30

58_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 25 21 10 24
58_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 26 22 11 25
59_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 26 22 11 25
59_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 27 23 11 26
60_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 25 20 9 24

60_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 26 22 10 25
61_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 26 21 10 25
61_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 27 22 11 26
61_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 27 22 11 26
61_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 27 23 11 26

61_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 27 23 11 26
61_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 27 23 12 26
62_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 26 22 11 25
62_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 27 23 11 26
62_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 27 22 11 25

62_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 27 22 11 26
62_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 27 22 11 26
62_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 27 23 11 26
63_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 30 26 15 29
63_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 31 27 15 30

63_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 32 27 16 31
63_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 32 28 16 31
63_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 32 28 16 31
63_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 32 28 16 31
64_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 31 26 15 30

64_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 32 27 16 31
64_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 32 28 16 31
64_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 33 28 17 32
64_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 33 28 17 32
64_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 33 28 17 32

65_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 28 24 13 27
65_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 29 25 14 28
65_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 29 25 13 28
65_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 30 25 14 28
65_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 30 25 14 29

65_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 30 26 14 29
66_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 29 25 14 28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:24:33Geomilieu V3.11



Bijlage 10 - 3/4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting De Balkan (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 3, 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Balkan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

66_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 30 26 14 29
66_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 30 26 14 29
66_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 31 26 14 29
66_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 31 26 15 30
66_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 31 26 15 30

67_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 28 23 12 27
67_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 29 25 13 28
67_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 29 24 13 27
67_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 29 25 13 28
67_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 30 25 14 28

67_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 30 25 14 29
68_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 27 23 12 26
68_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 26 22 10 25
68_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 27 22 11 26
68_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 27 23 11 26

68_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 28 23 12 26
68_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 28 23 12 27
69_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 23 18 7 21
69_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 27 22 11 26
69_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 26 21 10 25

69_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 26 22 10 25
69_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 26 22 10 25
69_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 26 22 10 25
70_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 25 21 10 24
70_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 28 24 12 27

70_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 27 22 11 26
70_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 27 23 11 26
70_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 27 23 11 26
70_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 27 23 11 26
71_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 24 20 9 23

71_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 26 22 11 25
71_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 25 21 9 24
71_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 26 21 10 24
71_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 25 21 9 24
71_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 25 21 10 24

72_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 24 20 9 23
72_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 25 21 9 24
72_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 25 20 9 24
72_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 25 20 9 23
72_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 24 20 8 23

72_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 25 20 9 23
73_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 23 18 7 22
73_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 25 21 10 24
73_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 24 20 8 23
73_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 24 20 8 23

73_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 24 19 8 23
73_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 24 19 8 23
74_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 23 19 8 22
74_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 25 21 10 24
74_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 25 20 9 23

74_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 24 20 9 23
74_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 24 20 8 23
74_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 24 20 9 23
75_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 24 20 9 23
75_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 26 22 10 25

75_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 25 21 9 24
75_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 25 21 9 24

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:24:33Geomilieu V3.11



Bijlage 10 - 4/4Ingenieursbureau Spreen
Geluidsbelasting De Balkan (incl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel plan 3, 4 en 5

LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: De Balkan
Groepsreductie: Ja

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

75_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 25 20 9 24
75_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 25 21 9 24
76_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 25 21 10 24
76_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 26 22 11 25
76_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 26 21 10 25

76_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 26 22 10 25
76_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 26 22 11 25
76_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 26 22 11 25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:24:33Geomilieu V3.11



Bijlage 11 - 1/5Ingenieursbureau Spreen
Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

01_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 48 45 39 49
01_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 4,50 49 46 41 50
02_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 56 52 47 56
02_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 4,50 57 54 48 58
03_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 1,50 56 53 48 57

03_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok laagbouw) 4,50 58 55 49 59
04_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 50 46 41 50
04_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 4,50 51 48 42 52
04_C Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 7,50 52 48 43 52
04_D Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 10,50 52 49 43 53

05_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 55 52 46 56
05_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 4,50 57 53 48 57
05_C Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 7,50 57 54 48 58
05_D Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 10,50 57 54 48 58
06_A Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 1,50 55 52 46 56

06_B Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 4,50 57 53 48 57
06_C Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 7,50 57 54 48 58
06_D Locatie 1 (noordelijk bouwblok hoogbouw) 10,50 57 54 48 58
07_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 52 49 43 53
07_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 54 50 45 54

07_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 54 51 45 55
07_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 54 51 46 55
08_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 52 49 43 53
08_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 53 50 45 54
08_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 54 51 45 55

08_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 54 51 46 55
09_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 52 49 43 52
09_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 53 50 45 54
09_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 54 51 45 55
09_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 54 51 46 55

10_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 48 45 39 49
10_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 49 46 40 50
10_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 50 47 41 51
10_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 51 47 42 51
11_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 45 42 37 46

11_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 46 43 38 47
11_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 47 44 38 48
11_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 47 44 39 48
12_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 44 41 35 45
12_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 45 42 36 46

12_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 45 42 37 46
12_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 45 42 37 46
13_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 44 41 35 45
13_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 45 42 37 46
13_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 46 43 37 47

13_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 46 43 37 47
14_A Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 1,50 48 44 39 48
14_B Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 4,50 49 45 40 49
14_C Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 7,50 49 46 40 50
14_D Locatie 1 (zuidelijk bouwblok) 10,50 50 47 41 50

15_A Locatie 1 (uitbreiding ziekenhuis) 1,50 56 53 47 57
16_A Locatie 1 (uitbreiding ziekenhuis) 1,50 56 53 47 57
17_A Locatie 2 1,50 58 55 49 59
18_A Locatie 2 1,50 56 53 47 57
19_A Locatie 2 1,50 56 53 47 57

20_A Locatie 2 1,50 51 48 43 52
21_A Locatie 2 1,50 50 46 41 50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:26:35Geomilieu V3.11



Bijlage 11 - 2/5Ingenieursbureau Spreen
Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

22_A Locatie 2 1,50 50 47 41 51
23_A Locatie 2 1,50 55 51 45 55
24_A Locatie 2 1,50 55 51 45 55
25_A Locatie 2 1,50 55 51 45 55
26_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 54 52 44 55

26_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 56 53 46 56
27_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 54 51 44 55
27_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 56 53 45 56
28_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 60 57 49 60
28_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 61 58 50 61

29_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 59 57 49 60
29_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 60 58 49 60
30_A Locatie 3 (westelijk bouwblok) 1,50 52 49 42 52
30_B Locatie 3 (westelijk bouwblok) 4,50 54 51 43 54
31_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 52 50 42 53

31_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 54 51 43 54
31_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 54 52 44 55
32_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 49 46 39 50
32_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 51 48 40 51
32_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 51 48 40 51

33_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 49 46 39 49
33_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 50 47 40 51
33_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 50 47 40 50
34_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 51 47 39 51
34_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 52 48 40 52

34_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 52 48 40 51
35_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 51 48 40 51
35_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 52 49 41 52
35_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 52 49 41 52
36_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 52 49 41 52

36_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 53 50 43 53
36_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 54 50 43 54
37_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 54 51 44 55
37_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 56 53 46 56
37_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 57 53 46 57

38_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 54 51 44 54
38_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 55 52 45 56
38_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 56 53 46 56
39_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 54 51 45 55
39_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 56 53 46 56

39_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 57 53 47 57
40_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 51 48 41 51
40_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 52 49 42 53
40_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 53 50 43 53
41_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 52 49 41 52

41_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 53 50 43 53
41_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 53 50 43 54
42_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 53 50 43 54
42_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 55 52 44 55
42_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 55 53 45 56

43_A Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 1,50 53 50 42 53
43_B Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 4,50 54 51 44 55
43_C Locatie 3 (oostelijk bouwblok) 7,50 55 52 44 55
44_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 58 55 48 59
44_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 60 57 50 60

44_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 60 57 50 61
45_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 56 53 46 57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 11 - 3/5Ingenieursbureau Spreen
Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

45_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 58 55 47 58
45_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 58 55 48 59
46_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 53 50 43 53
46_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 54 51 44 55
46_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 55 52 45 56

47_A Locatie 4 (westelijk bouwblok) 1,50 56 53 46 57
47_B Locatie 4 (westelijk bouwblok) 4,50 58 55 48 58
47_C Locatie 4 (westelijk bouwblok) 7,50 58 55 48 59
48_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 53 50 43 54
49_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 52 49 42 53

50_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 52 49 42 52
51_A Locatie 4 (oostelijk bouwblok) 1,50 53 50 43 53
52_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 56 53 46 57
52_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 58 55 48 58
53_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 55 52 46 56

53_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 57 54 47 57
54_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 55 52 46 56
54_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 57 54 47 57
55_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 58 55 48 59
55_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 60 57 50 60

56_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 54 51 44 54
56_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 55 52 45 55
57_A Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 1,50 52 48 42 52
57_B Locatie 5 (noordoostelijk bouwblok) 4,50 52 49 42 53
58_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 58 55 49 59

58_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 60 57 50 60
59_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 58 55 48 58
59_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 60 56 50 60
60_A Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 1,50 57 54 48 58
60_B Locatie 5 (noordwestelijk bouwblok) 4,50 58 55 49 59

61_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 56 53 47 57
61_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 58 55 49 59
61_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 59 55 49 59
61_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 59 55 49 59
61_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 59 55 49 59

61_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 59 55 49 59
62_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 53 50 44 54
62_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 54 51 45 55
62_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 55 52 46 56
62_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 55 52 46 56

62_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 55 52 46 56
62_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 55 52 46 56
63_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 54 50 44 54
63_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 55 52 45 55
63_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 55 52 46 56

63_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 56 52 46 56
63_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 56 52 46 56
63_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 56 52 46 56
64_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 54 51 44 54
64_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 55 52 45 56

64_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 56 53 46 56
64_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 56 53 46 56
64_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 56 53 46 56
64_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 56 53 46 56
65_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 50 47 40 50

65_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 51 48 41 51
65_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 51 48 41 52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:26:35Geomilieu V3.11



Bijlage 11 - 4/5Ingenieursbureau Spreen
Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

65_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 52 49 42 52
65_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 52 49 42 53
65_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 52 49 43 53
66_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 50 47 41 51
66_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 51 48 41 52

66_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 52 48 42 52
66_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 52 49 42 53
66_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 52 49 43 53
66_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 53 49 43 53
67_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 51 48 41 51

67_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 52 49 42 52
67_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 52 49 42 53
67_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 53 49 43 53
67_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 53 50 43 53
67_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 53 50 43 53

68_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 50 47 40 50
68_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 50 47 40 50
68_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 50 47 40 50
68_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 51 47 41 51
68_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 51 48 41 51

68_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 51 48 41 52
69_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 45 42 35 45
69_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 49 46 39 50
69_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 48 45 38 49
69_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 48 45 39 49

69_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 49 46 39 49
69_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 49 46 39 50
70_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 47 44 37 47
70_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 49 46 39 50
70_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 48 45 39 49

70_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 49 46 39 49
70_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 49 46 39 49
70_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 49 46 39 50
71_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 48 45 38 48
71_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 50 47 40 50

71_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 49 46 39 50
71_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 49 46 40 50
71_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 50 47 40 50
71_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 50 47 40 50
72_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 50 47 40 50

72_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 50 47 41 51
72_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 50 47 41 51
72_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 50 47 41 51
72_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 50 48 41 51
72_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 51 48 41 51

73_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 51 49 42 52
73_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 53 51 44 54
73_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 53 51 44 54
73_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 53 51 44 54
73_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 53 51 44 54

73_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 53 51 44 54
74_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 52 50 43 53
74_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 54 52 45 55
74_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 55 52 46 55
74_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 55 52 46 55

74_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 55 52 46 55
74_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 55 52 46 55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen
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Bijlage 11 - 5/5Ingenieursbureau Spreen
Gecumuleerde geluidsbelasting (excl. aftrek art. 110 Wgh)

Rapport: Resultatentabel
Model: Basismodel

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

Naam
Toetspunt Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden

75_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 54 52 45 55
75_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 55 53 47 56
75_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 56 53 47 56
75_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 56 53 47 57
75_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 56 53 47 57

75_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 56 53 47 56
76_A Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 1,50 54 52 45 55
76_B Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 4,50 56 53 47 56
76_C Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 7,50 56 53 47 57
76_D Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 10,50 56 54 47 57

76_E Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 13,50 56 54 47 57
76_F Locatie 5 (zuidelijk bouwblok) 16,50 56 54 47 57

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

23-11-2015 17:26:35Geomilieu V3.11



Bijlage 12 - 1/1Ingenieursbureau Spreen
Rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Basismodel

Model eigenschap

Omschrijving Basismodel
Verantwoordelijke Wim
Rekenmethode RMW-2012
Aangemaakt door Wim op 30-10-2015

Laatst ingezien door Bureau-Spreen op 23-11-2015
Model aangemaakt met Geomilieu V3.10
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 5

Detailniveau toetspunt resultaten Groepsresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Standaard bodemfactor 0,90
Zichthoek [grd] 2
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse

Meteorologische correctie Conform standaard
C0 waarde 3,50
Maximum aantal reflecties 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Aandachtsgebied --

Max. refl.afstand van bron --
Max. refl.afstand van rekenpunt --
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
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Bijlage 2  Akoestisch onderzoek wegverkeer Pilotenweg 5 



Standaardrekenmethode 1-berekening op basis van RMG 2012

Project: Pilotenweg 5 in Emmeloord
Projectnummer: 16020
Datum: 18 april 2016
Straat: Pilotenweg
Plaats: Emmeloord
Gemeente: Noordoostpolder

Verkeersgegevens
Verkeersgegevens van basisjaar
Verkeersintensiteit in 2015: 4288 mvt/e (*)
Autonome groei: 1,5 %/jaar (**)
Verkeersintensiteit in 2026: 5051 mvt/e

dagperiode
(07:00 - 19:00)

avondperiode
(19:00 - 23:00)

nachtperiode
(23:00 - 07:00)

Etmaal
(00:00 - 24:00)

periodeverdeling (%/uur) 6,65 3,54 0,75
Lichte motorvoertuigen (%) 93,6 97,4 96,5 94,3
Middelzware motorvoertuigen (%) 3,5 1,6 2,3 3,2
Zware motorvoertuigen (%) 2,9 1 1,2 2,5
Totaal(%) 100 100 100 100

Overige uitgangspunten

Lichte motorvoertuigen 50
Middelzware motorvoertuigen 50
Zware motorvoertuigen 50

Wegdek: referentiewegdek
Fractie zachte bodem:0,47
50 % van overzijde is bebouwd met gebouwen met een hoogte van 10 meter
Geen verkeerslicht (VRI) nabij plangebied
Snelheidsremmend obstakel (verkeersdrempel e.d.) op 25 meter van het waarneempunt
Aftrek ex artikel 110g Wgh: 5 dB(A)

Resultaten

1,5 4,5 7,5
Ldag (excl. periodecorrectie) in dB(A) 55,17 55,77 55,86
Lavond (excl. periodecorrectie) in dB(A) 51,68 52,28 52,37
Lnacht (excl. periodecorrectie) in dB(A) 45,09 45,69 45,78
LDEN (excl. aftrek ex art. 110g Wgh) in dB 55,43 56,03 56,12
LDEN (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) in dB 50,43 51,03 51,12

LDEN (incl. aftrek ex art. 110g Wgh en afronding) 
in dB

50 51 51

(*): Verkeerstelling uitgevoerd door gemeente Noordoostpolder
(**): Veel toegepaste autonome groei

Waarneemhoogte (hw) in meter

Periode- en voertuigverdelingen

Rijsnelheid  in km/uur

Geluidsbelastingen op 25 meter van weg-as



Standaardrekenmethode 1-berekening op basis van RMG 2012

Project: Pilotenweg 5 in Emmeloord
Projectnummer: 16020
Datum: 18 april 2016
Straat: Pilotenweg
Plaats: Emmeloord
Gemeente: Noordoostpolder

Verkeersgegevens
Verkeersgegevens van basisjaar
Verkeersintensiteit in 2015: 4288 mvt/e (*)
Autonome groei: 1,5 %/jaar (**)
Verkeersintensiteit in 2026: 5051 mvt/e

dagperiode
(07:00 - 19:00)

avondperiode
(19:00 - 23:00)

nachtperiode
(23:00 - 07:00)

Etmaal
(00:00 - 24:00)

periodeverdeling (%/uur) 6,65 3,54 0,75
Lichte motorvoertuigen (%) 93,6 97,4 96,5 94,3
Middelzware motorvoertuigen (%) 3,5 1,6 2,3 3,2
Zware motorvoertuigen (%) 2,9 1 1,2 2,5
Totaal(%) 100 100 100 100

Overige uitgangspunten

Lichte motorvoertuigen 50
Middelzware motorvoertuigen 50
Zware motorvoertuigen 50

Wegdek: referentiewegdek
Fractie zachte bodem:0,49
50 % van overzijde is bebouwd met gebouwen met een hoogte van 10 meter
Geen verkeerslicht (VRI) nabij plangebied
Snelheidsremmend obstakel (verkeersdrempel e.d.) op 40 meter van het waarneempunt
Aftrek ex artikel 110g Wgh: 5 dB(A)

Resultaten

1,5 4,5 7,5
Ldag (excl. periodecorrectie) in dB(A) 51,98 52,82 53,08
Lavond (excl. periodecorrectie) in dB(A) 48,49 49,33 49,59
Lnacht (excl. periodecorrectie) in dB(A) 41,90 42,74 43,00
LDEN (excl. aftrek ex art. 110g Wgh) in dB 52,25 53,09 53,35
LDEN (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) in dB 47,25 48,09 48,35

LDEN (incl. aftrek ex art. 110g Wgh en afronding) 
in dB

47 48 48

(*): Verkeerstelling uitgevoerd door gemeente Noordoostpolder
(**): Veel toegepaste autonome groei

Waarneemhoogte (hw) in meter

Periode- en voertuigverdelingen

Rijsnelheid  in km/uur

Geluidsbelastingen op 40 meter van weg-as
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Bijlage 3  Watertoets 



datum 7-6-2016
dossiercode    20160607-37-13128

Geachte heer/mevrouw Jos van der Mark,

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

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

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

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

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

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

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

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



2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf

2.1. Thema veiligheid 

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

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

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

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

Het plangebied ligt niet buitendijks.

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

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

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

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

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

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto
oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,5% van waarbij 6,0% van 

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

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

[/ALS_kunstwerken=ja]

Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een
watergang dient dan voorzien te zijn van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- aan één zijde van een watergang met een waterbreedte tot en met 12 meter;
- aan weerszijden van een watergang met een waterbreedte van 12 tot 24 meter.

Bij een talud van 1:4 of flauwer is geen onderhoudsstrook nodig. Voor watergangen breder dan 24 meter is varend onderhoud
een mogelijkheid. Bij bruggen is de minimaal benodigde doorvaarthoogte 1,5 meter en de minimum doorvaartbreedte 3,00
meter. Verder zijn er te waterlaat plaatsen nodig. Er kan in verband met de extra kosten alleen goed onderbouwd gekozen
worden voor varend onderhoud.

In alle gevallen wordt rekening gehouden met een benodigde doorrijhoogte onder bruggen van 4 meter ten behoeve van
onderhoudsmateriaal.

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

2.2.3 Anticiperen op watertekort

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

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

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

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

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit

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

 

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

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



functioneren.

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

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

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

 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

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

[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]

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.

 

___________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
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datum 7-6-2016
dossiercode    20160607-37-13128

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: Jos van der Mark
Organisatie: Witpaard
Email: jos.vandermark@witpaard.nl
Adres: Ir. B.P.G. van Diggelenkade 11
8267 AC, Kampen
Telefoon: 0384216800

Gegevens project
Naam van het project: Emmeloord-West
Planomschrijving: Emmeloord-West Actualisering van het bestemmingsplan Emmeloord-West 2006. Het betreft een
consoliderend plan.
Adres:
Emmeloord
Kadastrale gegevens:

Gegevens gemeente:
Gemeente Noordoostpolder
Contactpersoon: Peter de Jager
Telefoon: 0527633911
Email contactpersoon: p.dejager@noordoostpolder.nl
_______________________________________________________________________________________________

Overzicht toetsing plangebied en beantwoording vragen

Kaartlagen

Heeft u een beperkingsgebied geraakt? ja

Compensatie-opgave toename verharding?

5,5%

6,0%



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

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

Vragen

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

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

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

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

Is er sprake van [grond]wateroverlast? nee

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

Aanvullende vragen ten behoeve van de normale procedure

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

Wordt er water gedempt? nee

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

Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?
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? nee

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? nee



Worden kunstwerken aangebracht zoals bijvoorbeeld duikers of bruggen?
nee

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

Welk soort ruimtelijk plan doorloopt in dit geval de watertoets? Bestemmingsplan (het betreft een consoliderend
bestemmingsplan)
________________________________________________________________________

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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Bijlage 4  Ruimtelijke onderbouwing Pilotenweg 5 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Algemeen 

In de voorliggende 'Ruimtelijke onderbouwing Pilotenweg 5' wordt aangegeven op 
welke manier een deel van het agrarische bouwvlak aan de Pilotenweg 5 te 
Emmeloord gebruikt kan worden voor de realisatie van een (niet agrarische) 
burgerwoning. 

1.2  De bij het plan behorende stukken 

De 'Ruimtelijke onderbouwing Pilotenweg 5' bestaat uit de volgende stukken: 

 een toelichting 

 een verbeelding, waarop het gebied is aangegeven, dat betrokken is bij de 
voorgenomen functiewijziging. 

 

In de toelichting is een planbeschrijving opgenomen, een beschrijving van het beleid 
en de resultaten van een aantal onderzoeken.  

1.3  Situering van het plangebied 

Het plangebied omvat het perceel aan de Pilotenweg 5 te Emmeloord, dat nu een 
agrarische bestemming heeft met een bouwvlak. 

Op de navolgende afbeelding is de situering van het plangebied globaal aangegeven. 

 

 

Afbeelding: Ligging plangebied 
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1.4  Overzicht vigerende planologisch-juridische regeling 

Voor de betreffende gronden aan de Pilotenweg is het bestemmingsplan 
"Emmeloord-West 2006' van kracht. Een uitsnede van de verbeelding, behorende bij 
dat bestemmingsplan is hieronder opgenomen. 

 

 

Afbeelding: Uitsnede vigerend bestemmingsplan 

1.5  Leeswijzer 

Deze toelichting is als volgt opgebouwd. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven 
van de bij dit plan behorende stukken. In hoofdstuk 2 volgt een overzicht van het rijks, 
provinciaal en gemeentelijk beleid. Ook wordt verslag gedaan van uitkomsten van 
onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt het plan beschreven.  
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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  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 4 'Efficiënt gebruik van de ondergrond': In paragraaf 2.7 is aangegeven 
hoe met dit belang rekening is gehouden. 

 Nationaal 8 'Verbeteren van de milieukwaliteit': In paragraaf 2.7 is ook aandacht 
geschonken aan de verschillende milieuaspecten. 

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

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, is een ladder voor 
duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent: eerst kijken of er vraag is naar 
een bepaalde nieuwe 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 voornemen is om de bestaande agrarische bedrijfswoning op het perceel te slopen 
en deze te vervangen door een vrijstaande burgerwoning op nagenoeg dezelfde 
locatie. Het aantal woningen wordt dus niet vergoot en om die reden hoeft dit 
voornemen niet nader getoetst te worden aan de ladder voor duurzame verstedelijking.  

 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van de structuurvisie. 
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2.3  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 in 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.  

 

De voorgenomen ontwikkeling op het perceel Pilotenweg 5 is van ondergeschikte aard 
en is op geen enkele manier strijdig met het provinciale Omgevingsplan Flevoland 
2016. 

 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling 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 
doorwerking hebben in het bestemmingsplan. Het betreft onder meer aspecten als: 
bijzondere gebieden, waterhuishouding, waterkeringen, bescherming landschap et 
cetera. 

 

De voorgenomen ontwikkeling op het perceel Pilotenweg 5 is van ondergeschikte aard 
en is op geen enkele manier strijdig met de provinciale verordening. 

 

Conclusie 

Het Provinciaal beleid is gericht op behoud en versterking van de kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving. De voorgenomen bouw van een burgerwoning op het perceel 
Pilotenweg 5 past binnen dit beleid.  

2.4  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. 

 

De voorgenomen ontwikkeling op het perceel Pilotenweg 5 is van ondergeschikte aard 
en is op geen enkele manier strijdig met de Structuurvisie Noordoostpolder 2025. 

 

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. 

 

Voor Emmeloord is onderscheid gemaakt in: 

1. Centrum en schil 

2. Huidige woonwijken daaromheen 

3. Uitbreidingslocaties 

 

 

Afbeelding: Kaart woonvisie  

 

Het plangebied is gelegen op de grens van de Uitbreidingslocaties en het 
buitengebied.  

 

Uit woningmarktonderzoek blijkt dat de leefstijlen en de woningbehoefte is veranderd. 
Bewoners wensen meer variatie in woonmilieus: groen, ruimte en recreatie of juist 
meer stedelijk wonen.  

Het voorliggende plan voorziet in een aanvulling op de verschillende woonmilieus en 
past daarmee binnen het beleid dat is opgenomen in de woonvisie. 
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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. 

 

De derde variant zou theoretisch toegepast kunnen worden op het perceel Pilotenweg 
5. Het is echter niet de bedoeling de agrarische activiteiten op dit perceel geheel te 
beëindigen. Daarom is het beleid ten aanzien van arbeidsmigranten niet van 
toepassing op het plangebied. 

 

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. 

 

Op het perceel Pilotenweg 5 bevindt zich onder andere een karakteristieke 
schokbetonschuur. Deze wordt op dit moment deels aan het oog onttrokken door de 
bestaande agrarische bedrijfswoning op het voorste gedeelte van het perceel. Bij de 
ontwikkeling van het plan zal zorggedragen worden voor een betere zichtbaarheid van 
deze schuur. 

2.5  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. 
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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). 

 

In het Waterbeheerplan 2010-2015 is het beleid van het Waterschap Zuiderzeeland 
weergegeven. De gemeente Noordoostpolder en het Waterschap Zuiderzeeland 
beschikken gezamenlijk over het Stedelijk Waterplan Noordoostpolder. De 
uitgangspunten uit het waterplan zijn vastgelegd op waterplankaarten. Aan de hand 
van opgestelde waterplankaarten (watersysteem, waterkwaliteit, riolering, 
drooglegging) worden de huidige situatie en toekomstige streefbeelden toegelicht. 

 

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). 

 

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. 

2.6  Waterparagraaf 

Bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen moet de watertoets worden toegepast. 
Dit houdt in dat alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf moeten bevatten. De 
watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en 
uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Het kader van de watertoets is wettelijk verankerd in het Besluit op de 
ruimtelijke ordening (Bro). In deze paragraaf worden de resultaten van de watertoets 
toegelicht. 

 

Inleiding 

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

1. Veiligheid. 

2. Voldoende water. 

3. Schoon water. 

 

Waterrelevant beleid 

Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer staat landelijk in de 
belangstelling.  

 

Op Europees, nationaal en stroomgebied niveau geldt de Kaderrichtlijn Water (KRW). 
De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van het 
nationaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van afwenteling 
van de waterproblematiek in ruimte of tijd en standstil. 
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Thema's zoals water in de stad en water als ordenend principe zijn als speerpunten 
aangegeven in het vigerende beleid zoals vastgelegd in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte, het Nationaal Waterplan, het Waterbeleid 21e eeuw, het 
Nationaal Bestuursakkoord Water, de Handreiking Watertoets en het Omgevingsplan 
Flevoland (Provincie Flevoland). De Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis van 
'watersysteembenadering' centraal. De Waterwet regelt het beheer van 
oppervlaktewater en grondwater. 

 

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 lange termijn doelen (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.  

Daarnaast is de Keur van het Waterschap Zuiderzeeland een belangrijk regelstellend 
instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. Op 
gemeentelijk niveau zijn het in overleg met het waterschap opgestelde gemeentelijk 
Waterplan en het gemeentelijke Rioleringsplan van belang. 

 

Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën: 

 Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren). 

 Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 
 

Aan de hand van deze waterparagraaf wordt duidelijk gemaakt hoe het vigerend 
waterbeleid is vertaald naar waterhuishoudkundige inrichtingsmaatregelen in het plan, 
hoe met water in dit plan wordt omgegaan en op welke wijze de inrichtingsmaatregelen 
bijdragen aan Veiligheid, Voldoende en Schoon Water. 

 
Proces van de watertoets   

Aan de hand van de beslisboom (figuur 1 blz. 14) uit het Waterkader van het 
Waterschap Zuiderzeeland kan voor het voorliggende plan de procedure kleine 
plannen worden gevolgd.  

 

Beschrijving van het watersysteem   

Het voorliggende plan voorziet in de sloop van de bestaande agrarische bedrijfswoning 
op het perceel, gevolgd door nieuwbouw van een vrijstaande burgerwoning. Het 
perceel behoort tot 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.  

 

1. 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.  
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2. Voldoende Water  

 

Wateroverlast  

Het voorliggende plan 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.  

 

Goed functionerend watersysteem  

De voorgenomen ontwikkelingen op het perceel hebben geen invloed op het 
bestaande watersysteem. 

 

3. Schoon water  

 

Goede structuur diversiteit  

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

 

Goede oppervlaktewaterkwaliteit  

Zorg aan een goede oppervlaktewaterkwaliteit is besteed door het instellen van een 
gestuwd peilvak. Door het hanteren van een hoger peil ten opzichte van het 
omliggende polderpeil, kan de aanwezige negatieve kwel worden onderdrukt. De 
stedelijke waterpartijen staan met elkaar in verbinding, waardoor in het plangebied 
door het in- en aflaten van water een gestuurde circulatie aanwezig is ter bevordering 
van de waterkwaliteit.  

 

Goed omgaan met afvalwater  

 

Conclusie 

Het aspect water vormt geen belemmering voor de voorgenomen planvorming. 

 

PM: Resultaten vooroverleg waterschap. 

2.7  Milieuaspecten 

Met de voorbereiding van het onderhavige bestemmingsplan dient te worden 
nagegaan welke bronnen 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: 

 bodem;  

 geluidsaspecten (Wet geluidhinder); 

 hinder in de relatie bedrijven/woningen; 

 luchtkwaliteit. 

 

Gelet echter op het feit dat het voorliggende plan nauwelijks voorziet in nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden, maar gericht is op het beheer van de bestaande situatie, 
is het onderzoek naar de milieuhygiënische aspecten vrij beperkt gebleven. 
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2.7.1  Bodem 

Voorliggend plan voorziet in de mogelijkheid om de bestaande agrarische 
bedrijfswoning te slopen om vervolgens in de directe omgeving van deze gesloopte 
woning een vrijstaande burgerwoning op te richten. 

PM: Resultaten bodemonderzoek 

2.7.2  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 ingegaan op de geluidsaspecten met betrekking tot 
wegverkeerslawaai. Industrielawaai en/of spoorweglawaai is in deze situatie niet 
relevant.  

 

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. 

Het voorliggende plan maakt de bouw van een vrijstaande burgerwoning mogelijk. Om 
deze reden is er op 18 april 2016 een akoestisch onderzoek verricht door De 
Milieuadviseur. De resultaten van dit onderzoek zijn opgenomen in Bijlage 1 

Op basis van dit onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken worden:  

 De voorkeursgrenswaarde (48 dB) wordt gehaald op een afstand van 40 meter uit 
de weg-as van de Pilotenweg; 

 De overheersende rooilijn langs de zuidzijde van de Pilotenweg ligt op 25 meter uit 
de weg-as van de Pilotenweg. Op deze afstand bedraagt de geluidbelasting 51 dB. 

 Om de nieuwe woning te kunnen realiseren is een hogere waarde nodig. Omdat de 
nieuwe woning de te slopen woning vervangt en niet dichter op de Pilotenweg 
gesitueerd zal worden is hier sprake van vervangende bouw. Dit criterium is 
voldoende om een hogere waarde vast te kunnen stellen. 

2.7.3  Milieuzonering 

Met de voorbereiding van het onderhavige plan dient te worden nagegaan welke 
bronnen in of nabij het plangebied een belemmering kunnen vormen voor gevoelige 
functies als wonen. 

 

Doelstelling van het plan is dat bestaande bedrijfsactiviteiten in beginsel worden 
gerespecteerd. Uit een oogpunt van goede ruimtelijke ordening heeft het geen zin een 
bedrijfsbestemming te projecteren die vanwege milieuregelgeving niet kan worden 
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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. 

 

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. 
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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. 

 

Het perceel Pilotenweg 5 is voorzien van een agrarische bestemming. Dit betekent, dat 
hier in principe alle agrarische activiteiten uitgeoefend kunnen worden, die toegelaten 
worden op basis van het vigerende bestemmingsplan. Concreet betekent dit, dat de 
bestaande schuren op het perceel theoretisch ook benut zouden mogen worden voor 
de stalling van vee. In dat geval behoeft er geen rekening gehouden te worden met de 
afstand tussen deze stallen en de aanwezige agrarische bedrijfswoning, maar wel met 
de naastgelegen burgerwoningen. 

 

De bestaande burgerwoningen op het perceel ten oosten van het agrarische bouwvlak 
zijn gesitueerd op een afstand van nog geen 30 meter ten opzichte van de bestaande 
schokbetonschuur. Dat betekent, dat deze bestaande woning op dit moment bepalend 
is voor de agrarische bedrijfsmogelijkheden op het oostelijke gedeelte van het perceel 
Pilotenweg 5. Het houden van vee in de bestaande opstallen gaat gepaard met aan te 
houden afstanden van 50 tot 100 meter. Hieraan kan in de huidige situatie (bij de 
schokbetonschuur) niet worden voldaan.  

Echter, binnen het bestaande agrarische bouwvlak kunnen andere opstallen gebouwd 
worden op een grotere afstand van de bestaande burgerwoningen, zodat er 
theoretisch mogelijkheden aanwezig zijn om die opstallen wel te benutten voor het 
stallen van vee.  

 

Indien er op het voorste gedeelte van het perceel een burgerwoning gebouwd wordt, 
dan mag deze burgerwoning de bedrijfsmogelijkheden op het perceel niet 
belemmeren. Dat betekent, dat deze nieuwe woning minimaal een afstand van 50 
meter in acht dient te nemen ten opzichte van agrarische bebouwing, waar vee 
gehouden wordt. In de praktijk zijn er situaties denkbaar, die niet aan deze afstandseis 
kunnen voldoen. 

 

Het bovenstaande is een tamelijk theoretische benadering, omdat de eigenaar van het 
agrarische perceel helemaal geen intenties heeft om vee te gaan houden in de 
bestaande, dan wel nog nieuw op te richten schuren. Het agrarische bouwperceel 
alsmede de achterliggende agrarische gronden hebben in de eerste plaats een 
educatieve functie. Hier kan aanschouwelijk onderwijs gegeven worden voor leerlingen 
van het Groenhorst College te Emmeloord. Dit is een opleidingscentrum voor de 
groene sector. 

 

Juist omdat het niet de bedoeling is om opstallen op het perceel Pilotenweg 5 te 
benutten voor het stallen van vee heeft de eigenaar er geen enkele moeite mee om dit 
planologisch uit te sluiten. Met andere woorden: In het op te stellen bestemmingsplan 
"Emmeloord-West" kan dit agrarische bouwperceel voorzien worden van de 
aanduiding "akkerbouw", waardoor het houden van vee uitgesloten wordt. Dan 
behoeven er ook geen afstanden van 50 tot 100 meter meer in acht genomen te 
worden ten opzichte van burgerwoningen. In plaats daarvan is een afstand van 30 
meter voldoende en omdat het hier een perceel betreft in een gemengd gebied kan 
deze afstand nog teruggebracht worden tot 10 meter. 

Ter illustratie: de bestaande agrarische bedrijfswoning staat al op een afstand van ruim 
20 meter ten opzichte van de schokbetonschuur. Indien de nieuw te bouwen 
burgerwoning "in de rooilijn" geplaatst wordt, dan kan ongeveer eenzelfde afstand 
aangehouden worden ten opzichte van de bestaande agrarische bebouwing op dit 
perceel. 
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Conclusie 

Wanneer in het op te stellen bestemmingsplan "Emmeloord-West" bepaald wordt, dat 
het houden van vee op het perceel Pilotenweg 5 uitgesloten wordt, dan ontstaan er 
geen conflictsituaties indien er op het voorste gedeelte van het perceel een 
burgerwoning gebouwd wordt. 

 

2.7.4  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; 

 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 plan voorziet in de bouw van 1 vrijstaande burgerwoning ter vervanging 
van 1 agrarische bedrijfswoning. De luchtkwaliteit zal niet verslechteren bij realisatie 
van dit voornemen. Op grond van het bepaalde in de Wet milieubeheer is in dat geval 
geen onderzoek naar de luchtkwaliteit vereist. Er wordt immers voldaan aan het 
gestelde in artikel 5.16 lid b: de luchtkwaliteit blijft tenminste gelijk. 

2.8  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.  
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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.  

 

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 9,2 kilometer tot het meest nabijgelegen Natura 
2000-gebied 'IJsselmeer'.  

 

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.  

 

Om te kunnen bepalen of er op het perceel beschermde flora en/of fauna voorkomt is 
er door Ecogroen in april 2016 een quick scan flora en fauna uitgevoerd. Dit onderzoek 
is opgenomen in Bijlage 2  

 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende conclusies getrokken 
worden: 

 Er vinden geen werkzaamheden plaats, die negatieve effecten kunnen hebben op 
Natura 2000 gebieden, beschermde Natuurmonumenten, Ecologische 
Hoofdstructuur of natuur buiten de EHS; 

 Voor de rugstreeppad is aanvullend onderzoek nodig om de aan- of afwezigheid 
vast te stellen; 

 Bij de sloop van de woning en de schuren zijn mogelijk strikt beschermde vaste 
verblijfplaatsen van vleermuizen in het geding. Daarom is vervolgonderzoek nodig. 

2.9  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 monumenten aanwezig. Voorts zijn in het plangebied geen 
cultuurhistorisch waardevolle objecten en/of structuren aanwezig die bescherming 
behoeven. Wel is op het perceel een karakteristieke schokbetonschuur aanwezig. 
Indien mogelijk dient de zichtbaarheid van deze schuur vanaf de Pilotenweg verbeterd 
te worden. 

 

Archeologie 

Op de Archeologische monumentenkaart (AMK) zijn de bekende en gewaardeerde 
vindplaatsen aangegeven. Er zijn in het plangebied geen archeologische monumenten 
bekend.  

 

Complementair aan deze kaart zijn de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
(IKAW) en de Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart (ABB) voor het 
grondgebied van Noordoostpolder. Op de speciaal voor de gemeente Noordoostpolder 
in 2007 ontwikkelde beleidskaart is aangegeven welke gebieden een hoge, een 
gematigde, dan wel een lage verwachtingskans op archeologische vondsten hebben. 
Verder is op de kaart aangegeven waar zich scheepswrakken bevinden en welke 
gebieden een archeologisch monument betreffen.  

 

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

 

 

Afbeelding: Uitsnede Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart 

 

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

 

Conclusie  

Gelet op het bovenstaande vormt het aspect archeologie en cultuurhistorie verder 
geen belemmering voor het voorliggende plan. 
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2.10  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 de omgeving van het plangebied zijn geen inrichtingen aanwezig, waar in het kader 
van de externe veiligheid rekening mee gehouden dient te worden. 

 

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.  

 

Vervoer gevaarlijke stoffen 

Uit het Basisnet Weg blijkt dat geen van de in de directe omgeving aanwezige wegen 
een plaatsgebonden risicocontour 10-6/jaar heeft. Het plangebied vormt ook geen 
(mogelijk) aandachtspunt voor het groepsrisico. 

 

Uit het Basisnet Water blijkt eveneens dat er geen wateren in de directe omgeving van 
Emmeloord zijn die een plaatsgebonden risicocontour hebben van 10-6 of een 
(mogelijk) aandachtspunt vormt voor het groepsrisico. 

 

Emmeloord is niet gelegen in de nabijheid van een spoorlijn. Vervoer van gevaarlijke 
stoffen over het spoor vormt in dit kader dan ook geen risico. 

 

Conclusie  

In het kader van het aspect externe veiligheid zijn er dan ook geen belemmeringen 
voor het voorliggende plan.  
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2.11  Besluit milieueffectrapportage 

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

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

De afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 'IJsselmeer' bedraagt 9,2 
kilometer. Aangezien het voorliggende plan slechts voorziet in de bouw van 1 woning 
ter vervanging van 1 te slopen woning, is geoordeeld dat er geen significante negatieve 
effecten te verwachten zijn op de Natura 2000-gebieden. Dit betekent dat er geen 
'passende beoordeling' op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 voor dit plan 
verplicht is en er derhalve, via dit spoor, ook geen sprake is van een planMER-plicht. 

 

Conclusie 

Bij het voorliggende bestemmingsplan is geen m.e.r.(beoordelings)-procedure nodig. 
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 omgevingsvergunning "Ruimtelijke onderbouwing Pilotenweg 5" (voorontwerp)  

 23 

  

Hoofdstuk 3  Planbeschrijving 

3.1  Kenmerken schetsplan 

Om inzichtelijk te maken op welke wijze op het voorste gedeelte van het perceel een 
burgerwoning gesitueerd zou kunnen worden is een schetsplan opgesteld. 

Dit schetsplan is hieronder opgenomen: 

 

 

Afbeelding: Schetsplan 
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Dit schetsplan kan als volgt beschreven worden: 

De bestaande woning wordt gesloopt en op dezelfde plaats wordt een nieuwe 
(burger)woning gerealiseerd. Deze nieuwe woning wordt in de rooilijn geplaatst van de 
overige woningen aan deze zijde van de Pilotenweg. De bestaande inrit vanaf de 
Pilotenweg wordt benut voor de ontsluiting van het nieuwe woonperceel. Op de 
tekening is een suggestie aangegeven voor de situering van een garage. Het gehele 
perceel wordt door een haag omzoomd, waardoor er een duidelijke scheiding zal 
ontstaan tussen de woonfunctie en de agrarische functie op de rest van het perceel. 
Het gehele perceel heeft een oppervlakte van ongeveer 1.500 m2. De bestaande 
kastanjeboom is helaas ten prooi gevallen aan de gevreesde paardenkastanje 
bloedingsziekte en zal hierdoor afsterven. Daarom wordt er van uit gegaan, dat deze 
boom gekapt zal worden.   

Er is voorzien in een nieuwe aansluiting op de Pilotenweg ter ontsluiting van de rest 
van het perceel. Deze weg is zo getraceerd, dat zij zowel kan dienen ter ontsluiting van 
agrarische bedrijfsgebouwen op het perceel als ter ontsluiting van de achterliggende 
agrarische gronden. Door deze aparte ontsluiting wordt de functie wonen extra 
gescheiden van de agrarische functie. 

 

Kortom: De woonpercelen langs de zuidzijde van de Pilotenweg worden iets verder in 
westelijke richting doorgetrokken, terwijl de ontsluiting naar de achterliggende 
agrarische gronden minder dicht langs bestaande woonpercelen leidt. 

  

Op basis van dit schetsplan wordt het nieuwe woonperceel bestemd voor "Wonen", 
terwijl aan de resterende gronden van het voormalige agrarische bouwperceel een 
bouwvlak wordt toegekend. Door middel van een nadere aanduiding "akkerbouw" 
wordt geregeld, dat ter plaatse uitsluitend akkerbouw mag plaatsvinden. Hierdoor kan 
het houden van vee uitgesloten worden.  
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Hoofdstuk 4  Voorbereiding plan en uitvoerbaarheid 

4.1  Voorbereiding 

 

Voorontwerp 

Inspraak en vooroverleg 

Deze 'Ruimtelijke onderbouwing Pilotenweg 5' zal opgenomen worden als bijlage bij 
het bestemmingsplan "Emmeloord-West". In het kader van inspraak en vooroverleg, 
zoals bedoeld in artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), zal het 
bestemmingsplan "Emmeloord-West" op de in de gemeente gebruikelijke wijze voor 
inspraak ter inzage worden gelegd en aan de vooroverleg instanties worden 
aangeboden. De resultaten daarvan zullen te zijner tijd in de toelichting van het 
bestemmingsplan "Emmeloord-West" worden opgenomen. 

 

Ontwerp 

Na afronding van de inspraak- en overlegprocedure zal een ontwerp van het 
bestemmingsplan worden opgesteld. 

 

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. 

4.2  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.  

 

De voorgenomen ontwikkelingen op het perceel Pilotenweg 5 betreffen een particulier 
initiatief. Alle kosten worden gedragen door de particulier, zodat er geen exploitatieplan 
opgesteld hoeft te worden. 

 

 

 

 

mei 2016. 
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Bijlagen 
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Bijlage 1  Akoestisch onderzoek 
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Standaardrekenmethode 1-berekening op basis van RMG 2012

Project: Pilotenweg 5 in Emmeloord
Projectnummer: 16020
Datum: 18 april 2016
Straat: Pilotenweg
Plaats: Emmeloord
Gemeente: Noordoostpolder

Verkeersgegevens
Verkeersgegevens van basisjaar
Verkeersintensiteit in 2015: 4288 mvt/e (*)
Autonome groei: 1,5 %/jaar (**)
Verkeersintensiteit in 2026: 5051 mvt/e

dagperiode
(07:00 - 19:00)

avondperiode
(19:00 - 23:00)

nachtperiode
(23:00 - 07:00)

Etmaal
(00:00 - 24:00)

periodeverdeling (%/uur) 6,65 3,54 0,75
Lichte motorvoertuigen (%) 93,6 97,4 96,5 94,3
Middelzware motorvoertuigen (%) 3,5 1,6 2,3 3,2
Zware motorvoertuigen (%) 2,9 1 1,2 2,5
Totaal(%) 100 100 100 100

Overige uitgangspunten

Lichte motorvoertuigen 50
Middelzware motorvoertuigen 50
Zware motorvoertuigen 50

Wegdek: referentiewegdek
Fractie zachte bodem:0,47
50 % van overzijde is bebouwd met gebouwen met een hoogte van 10 meter
Geen verkeerslicht (VRI) nabij plangebied
Snelheidsremmend obstakel (verkeersdrempel e.d.) op 25 meter van het waarneempunt
Aftrek ex artikel 110g Wgh: 5 dB(A)

Resultaten

1,5 4,5 7,5
Ldag (excl. periodecorrectie) in dB(A) 55,17 55,77 55,86
Lavond (excl. periodecorrectie) in dB(A) 51,68 52,28 52,37
Lnacht (excl. periodecorrectie) in dB(A) 45,09 45,69 45,78
LDEN (excl. aftrek ex art. 110g Wgh) in dB 55,43 56,03 56,12
LDEN (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) in dB 50,43 51,03 51,12

LDEN (incl. aftrek ex art. 110g Wgh en afronding) 
in dB

50 51 51

(*): Verkeerstelling uitgevoerd door gemeente Noordoostpolder
(**): Veel toegepaste autonome groei

Waarneemhoogte (hw) in meter

Periode- en voertuigverdelingen

Rijsnelheid  in km/uur

Geluidsbelastingen op 25 meter van weg-as



Standaardrekenmethode 1-berekening op basis van RMG 2012

Project: Pilotenweg 5 in Emmeloord
Projectnummer: 16020
Datum: 18 april 2016
Straat: Pilotenweg
Plaats: Emmeloord
Gemeente: Noordoostpolder

Verkeersgegevens
Verkeersgegevens van basisjaar
Verkeersintensiteit in 2015: 4288 mvt/e (*)
Autonome groei: 1,5 %/jaar (**)
Verkeersintensiteit in 2026: 5051 mvt/e

dagperiode
(07:00 - 19:00)

avondperiode
(19:00 - 23:00)

nachtperiode
(23:00 - 07:00)

Etmaal
(00:00 - 24:00)

periodeverdeling (%/uur) 6,65 3,54 0,75
Lichte motorvoertuigen (%) 93,6 97,4 96,5 94,3
Middelzware motorvoertuigen (%) 3,5 1,6 2,3 3,2
Zware motorvoertuigen (%) 2,9 1 1,2 2,5
Totaal(%) 100 100 100 100

Overige uitgangspunten

Lichte motorvoertuigen 50
Middelzware motorvoertuigen 50
Zware motorvoertuigen 50

Wegdek: referentiewegdek
Fractie zachte bodem:0,49
50 % van overzijde is bebouwd met gebouwen met een hoogte van 10 meter
Geen verkeerslicht (VRI) nabij plangebied
Snelheidsremmend obstakel (verkeersdrempel e.d.) op 40 meter van het waarneempunt
Aftrek ex artikel 110g Wgh: 5 dB(A)

Resultaten

1,5 4,5 7,5
Ldag (excl. periodecorrectie) in dB(A) 51,98 52,82 53,08
Lavond (excl. periodecorrectie) in dB(A) 48,49 49,33 49,59
Lnacht (excl. periodecorrectie) in dB(A) 41,90 42,74 43,00
LDEN (excl. aftrek ex art. 110g Wgh) in dB 52,25 53,09 53,35
LDEN (incl. aftrek ex art. 110g Wgh) in dB 47,25 48,09 48,35

LDEN (incl. aftrek ex art. 110g Wgh en afronding) 
in dB

47 48 48

(*): Verkeerstelling uitgevoerd door gemeente Noordoostpolder
(**): Veel toegepaste autonome groei

Waarneemhoogte (hw) in meter

Periode- en voertuigverdelingen

Rijsnelheid  in km/uur

Geluidsbelastingen op 40 meter van weg-as





 



 

  

 omgevingsvergunning "Ruimtelijke onderbouwing Pilotenweg 5" (voorontwerp)  

 31 

  

Bijlage 2  Quick scan Flora en fauna  
  



 

  

 omgevingsvergunning "Ruimtelijke onderbouwing Pilotenweg 5" (voorontwerp)  

 32 

  

 



 

 

 Pagina 1 van 7 

Aanleiding en doelstelling 

In opdracht van Witpaard BV heeft Ecogroen een quickscan natuurtoets uitgevoerd ten behoeve van een te slopen 

woning en de eventuele sloop van twee bijgebouwen op het perceel van Pilotenweg 5 in Emmeloord (zie bijlage 1). 

Het plangebied bestaat uit een woning en twee schuren. Het erf wordt omzoomd door een essensingel. Rond het 

perceel ligt een soms droogvallende sloot. 

 

Het onderzoek is voor een belangrijk deel gebaseerd op een veldbezoek uitgevoerd op 25 april 2016. Tijdens het 

veldonderzoek hebben wij het plangebied en directe omgeving grondig geïnspecteerd. Wij hebben specifiek gekeken 

naar (verblijfplaatsen voor) vleermuizen, broedvogels met jaarrond beschermde nesten en (sporen van) Steenmar-

ter. De aanwezige bebouwing en bomen zijn geïnspecteerd op vaste verblijfplaatsen en de sloot is intensief bemon-

sterd met een steeknet. De consequenties van de beoogde ruimtelijke ingreep op de aanwezige natuurwaarden zijn 

getoetst aan de Flora- en faunawet. Verder hebben we gekeken naar de relatie van het plangebied met de vigerende 

gebiedsgerichte natuurbescherming. Voor een samenvatting van de relevante wetteksten verwijzen we naar bijlage 

2.  

 

Gebiedsgerichte natuurbescherming 

Er vinden geen werkzaamheden plaats in of met negatieve effecten op Natura 2000-gebieden, beschermde Na-

tuurmonumenten, Ecologische Hoofdstructuur of natuur buiten de EHS. Het nemen van vervolgstappen is dan ook 

niet nodig vanuit het oogpunt van gebiedsbescherming. 

 

Aangetroffen en te verwachten soorten 

• Eén schuur is tijdens het veldbezoek niet bekeken aangezien de schuur niet toegankelijk was. Deze schuur dient 

nog te worden onderzocht op aanwezigheid van beschermde vogels (bijvoorbeeld Kerkuil), zoogdieren en Rug-

streeppad; 

• In de omgeving van het plangebied zijn recente waarnemingen bekend van de strikt beschermde Rugstreeppad 

(Ff wet tabel 3 en habitatrichtlijn bijlage IV). In 2015 zijn 20 exemplaren aangetroffen op een erf aan de Piloten-

weg op een (hemelsbrede) afstand van 1000 meter van het plangebied. In 2006 is er op een afstand van 800 me-
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ter een voortplantingswater gevonden. In de Noordoostpolder vormen sloten, vijvers, poelen en bassins vaak het 

voortplantingsbiotoop. De (te behouden) sloot aan de west- en zuidzijde van het erf is suboptimaal geschikt als 

voorplantingshabitat voor Rugstreeppad. Bovendien is er mogelijk sprake van overwintering van Rugstreeppad 

op het erf, zoals in de opstallen, onder beplanting en onder opgeslagen materialen op het erf. Het belang als bio-

toop voor overwinterende dieren hangt voor een belangrijk deel af van de aan- of afwezigheid van een voort-

plantingslocatie;  

• De sloot aan de west- en zuidzijde van het erf vormt tevens suboptimaal voortplantingsbiotoop voor laag be-

schermde, algemene amfibieën zoals Kleine watersalamander, Gewone pad en Bruine kikker. Deze soorten wor-

den ook overwinterend verwacht in de strooisellaag onder begroeiingen, onder opgeslagen materialen en in de 

opstallen;  

• De woning in het plangebied is geschikt als verblijfplaats voor vleermuizen als Gewone en Ruige dwergvleermuis. 

De woning biedt potentie vanwege de aanwezigheid van open stootvoegen en dakpannen. De aanwezige schu-

ren zijn wegens gebrek aan spouwen en andere wegkruipmogelijkheden niet geschikt voor vleermuizen; 

• In het plangebied zijn geen beschermde en bedreigde plantensoorten aangetroffen en deze worden op basis van 

het veldonderzoek en terreinkenmerken ook niet verwacht; 

• Zwaar beschermde grondgebonden zoogdieren zijn niet binnen het plangebied aangetoond. In het plangebied 

zijn verblijfplaatsen van enkele algemeen voorkomende, laag beschermde grondgebonden zoogdiersoorten zoals 

Rosse woelmuis, Huisspitsmuis, Bosmuis, Mol en Egel te verwachten; 

• Tijdens het veldbezoek is een zingende huismus aangetroffen op het erf. De woning biedt geschikte nestgele-

genheid voor Huismus onder de dakpannen. Overige broedvogels met jaarrond beschermde nestlocaties zijn niet 

aangetroffen binnen de invloedsfeer van de plannen. In en rond de groenelementen in het plangebied zijn alge-

mene broedvogels van erf en bos en struweel te verwachten zoals Spreeuw, Merel, Witte kwikstaart, Roodborst, 

Winterkoning, Heggenmus, Houtduif en Vink; 

• In het slootgedeelte binnen de invloedsfeer van de plannen zijn geen beschermde vissen aangetroffen of te ver-

wachten; 

• Groeiplaatsen, leefgebied of vaste verblijfplaatsen van beschermde flora, reptielen, libellen, dagvlinders en ande-

re ongewervelden zijn niet aangetroffen en worden op basis van biotoopkenmerken en bekende verspreidings-

gegevens ook niet in het plangebied verwacht. 

 

Effectbeoordeling en mitigerende maatregelen 

• Een vervolgtraject in het kader van de Natuurbeschermingswet en EHS-beleid is niet noodzakelijk; 

• Voor Rugstreeppad is aanvullend onderzoek noodzakelijk om aan- of afwezigheid vast te stellen. Dit onderzoek 

bestaat uit twee avondbezoeken in de maand mei en een dagbezoek in de periode juni – juli. De avondbezoeken 

kunnen worden gecombineerd met het vleermuizenonderzoek. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek 

kan het noodzakelijk zijn om ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet aan te vragen; 

• Bij de sloop van de woning en de schuren zijn mogelijk strikt beschermde vaste verblijfplaatsen van vleermuizen 

in het geding. Daarom is bij de sloop van deze bebouwing nachtelijk onderzoek conform het landelijk geldende 

vleermuisprotocol nodig. Dit betekent in deze situatie vier bezoekmomenten in de periode mei tot en met sep-

tember. Wanneer uit het aanvullende onderzoek blijkt dat vaste verblijfplaatsen van vleermuizen aanwezig en in 

het geding zijn, is een ontheffing nodig en dienen mitigerende maatregelen te worden getroffen die de functio-

naliteit van het leefgebied voor betreffende vleermuizen garanderen; 

• In het plangebied is Huismus aangetroffen. Voortplantingslocaties, vaste rust- of verblijfplaatsen of functioneel 

leefgebied van Huismus zijn jaarrond beschermd. Bij de sloop van de bebouwing is aanvullend onderzoek nood-

zakelijk conform het landelijk geldende huismusprotocol. Dit betekent in deze situatie twee bezoekmomenten in 
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de periode april tot half mei. Wanneer uit het aanvullende onderzoek blijkt dat voortplantingslocaties, vaste rust- 

of verblijfplaatsen of functioneel leefgebied van Huismus aanwezig en in het geding zijn, is een ontheffing nodig 

en dienen mitigerende maatregelen te worden getroffen die de functionaliteit van het leefgebied voor Huismus 

garanderen. Wanneer er voldoende alternatief wordt aangeboden, in de vorm van nieuwe en geschikte verblijf-

plaatsen in de directe nabijheid van de huidige verblijfplaatsen, zal hiervoor ontheffing verleend worden; 

• Werkzaamheden die broedbiotopen van aanwezige vogels verstoren of beschadigen dienen te allen tijde te wor-

den voorkomen. Dit is voor de meeste soorten mogelijk door gefaseerd te werken en de uitvoering in elk geval te 

starten in de periode voor begin maart en na eind juli of de invloedsfeer van de plannen kort voorafgaand aan 

het werk te controleren op broedende vogels en in gebruik zijnde nesten. Voor het broedseizoen wordt geen 

standaardperiode gehanteerd (Houtduif kan bijvoorbeeld nog tot half november broedend aanwezig zijn), maar 

is het van belang of een broedgeval wordt verstoord, ongeacht de datum; 

• Bij de beoogde plannen kunnen exemplaren en verblijfplaatsen van enkele algemene en laag beschermde kleine 

zoogdieren en amfibieën verloren gaan. Voor deze soorten geldt echter in deze situatie automatisch vrijstelling 

van de verbodsartikelen uit de Flora- en faunawet en zijn zodoende geen verplichte vervolgacties nodig. Uitvoe-

ring in de maanden september/oktober levert over het algemeen de minste schade op aan deze soorten, dat is 

namelijk buiten de kwetsbare voortplantings- en overwinteringsperiode. 
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Bijlage 1 – Plangebied 
 
 

 

 

  

Ligging plangebied. Bron luchtfoto: Google Earth 



 

 

 Pagina 5 van 7 

Bijlage 2 - Samenvatting natuurwetgeving 
 

Flora- en faunawet 

 

Inleiding 

Sinds 1 april 2002 is de Flora- en faunawet van kracht. Onder de Flora- en faunawet zijn ongeveer 500 soorten in 

Nederland aangewezen als beschermde dier- of plantensoort. De doelstelling van de wet is de bescherming en het 

behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende plant- en diersoorten. Het uitgangspunt 

van de wet is `nee, tenzij`. Dit betekent dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe 

verboden zijn.  

 

De Flora- en faunawet kent een groot aantal verbodsbepalingen die samenhangen met ruimtelijke ingrepen, plan-

nen en projecten. Zo is het verboden beschermde inheemse planten te plukken of te beschadigen en geldt voor 

beschermde dieren een verbod op het doden, verwonden en opzettelijk verontrusten. Ook is het verboden nesten, 

holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van beschermde inheemse dieren te beschadigen of 

te verstoren of eieren te rapen of te vernielen. De verbodsbepalingen betreffende planten op hun groeiplaats zijn 

opgenomen in artikel 8. De verbodsbepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving zijn vermeld in 

artikel 9 tot en met 12. 

 

Van het verbod op schadelijke handelingen (`nee`) kan onder voorwaarden (`tenzij`) worden afgeweken, met een 

ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan is de bevoegdheid van de minister van Economische Zaken (EZ), of, in 

geval van beheer en schadebestrijding, van Gedeputeerde Staten van de provincies. 

 

Beschermde dier- en plantensoorten 

Beschermde inheemse planten- en diersoorten zijn bij algemene maatregel van bestuur aangewezen. Het zijn soor-

ten die van nature in Nederland voorkomen en die in hun voortbestaan worden bedreigd of het gevaar lopen in hun 

voortbestaan te worden bedreigd. Ook zijn soorten aangewezen die niet noodzakelijkerwijs in hun voortbestaan 

worden bedreigd, maar wel bescherming genieten ter voorkoming van overmatige benutting.  

 

De volgende diersoorten zijn beschermd volgens de Flora- en faunawet: 

1 Alle van nature in Nederland voorkomende soorten zoogdieren, met uitzondering van gedomesticeerde dieren 

en met uitzondering van de zwarte rat, de bruine rat en de huismuis; 

2 Alle van nature op het Europese grondgebied van de Lidstaten van de Europese Unie voorkomende soorten 

vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels;  

3 Alle van nature in Nederland voorkomende soorten amfibieën en reptielen; 

4 Alle van nature in Nederland voorkomende soorten vissen, met uitzondering van de soorten waarop de Visserij-

wet 1963 van toepassing is; 

5 Een aantal ongewervelden (o.a. insecten, libellen en kevers) die in hun voortbestaan bedreigd zijn of het gevaar 

lopen in hun voortbestaan te worden bedreigd.  

 

Er zijn drie beschermingsregimes van kracht, mede afhankelijk van de zeldzaamheid van de soort en de status in 

Europese richtlijnen. Van licht naar zwaar beschermd zijn de soorten opgenomen op Tabel 1, 2 of 3. Voor vogels 
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gelden specifieke eisen, met name tijdens het broedseizoen. Bij ruimtelijke ingrepen geldt automatisch vrijstelling 

voor soorten van Tabel 1 waardoor de meeste aandacht gevraagd is voor soorten van Tabel 2/3 en voor vogels. 

 

Wijze van toetsing en beoordeling 

Gaat u een ruimtelijke ingreep uitvoeren, zijn beschermde soorten aanwezig en is er sprake van overtreding van een 

verbodsbepaling uit de Flora- en faunawet, dan dient u een ontheffingsaanvraag in te dienen bij de RVO. Hierbij 

worden de volgende vragen gesteld:  

• In welke mate wordt de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats aangetast? 

• Is er een bij wet genoemd belang? (behalve bij Tabel 2-soorten) 

• Is er een andere bevredigende oplossing? (behalve bij Tabel 2-soorten) 

• Komt de gunstige staat van instandhouding niet in gevaar? 

 

RVO beoordeelt of het bij wet genoemd belang zwaarder weegt dan het overtreden van de verbodsbepaling(en). 

Voor Tabel 2-soorten gelden minder zware eisen en kan een door het ministerie goedgekeurde gedragscode ook 

uitkomst bieden. De gedragscode moet wel van toepassing zijn op uw activiteit en u moet kunnen aantonen dat u 

precies zo werkt als in de gedragscode staat. Voor Bijlage 1-soorten uit Tabel 3 krijgt u alleen ontheffing wanneer 

sprake is van een bij wet genoemd belang. Bij een ruimtelijke ingreep betreft het meestal één van de onderstaande 

vier belangen: 

• Bescherming van flora en fauna (b) 

• Volksgezondheid of openbare veiligheid (d) 

• Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard, en 

voor het milieu wezenlijke gunstige effecten (e) 

• Uitvoering van werkzaamheden in het kader van ruimtelijke inrichting of ontwikkeling (j) 

 

Voor vogels en soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn geldt dat u in bepaalde gevallen alleen ontheffing kunt 

krijgen op grond van een bij wet genoemd belang uit respectievelijk de Vogelrichtlijn1 en de Habitatrichtlijn.  

 

Rode lijsten 

Los van de Flora- en faunawet heeft de toenmalige Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ter uitvoe-

ring van de bepalingen in artikelen 1 en 3 van het Verdrag van Bern een aantal Rode Lijsten voor bedreigde en 

kwetsbare soorten dieren en planten gepubliceerd2. Voor soorten van de Rode Lijsten heeft de overheid zich ver-

plicht onderzoek en werkzaamheden te bevorderen die nodig zijn voor bescherming en beheer. Het voorkomen van 

een soort op de Rode Lijst heeft geen wettelijke beschermingsstatus tot gevolg. Opname op de Rode Lijst zegt alleen 

iets over de zeldzaamheid en populatieontwikkelingen van de betreffende soorten.  
  

                                                                 
1 In de Vogelrichtlijn worden alleen de belangen b en d én de veiligheid van het luchtverkeer (belang c) genoemd. 
2 Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van TRCJZ/2004/5727, houdende vaststelling van rode lijsten flora en fauna 
en Besluit van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 28 augustus 2009, 25344, houdende vaststelling van geactualiseerde 
Rode lijsten flora en fauna. 
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Natuurbeschermingswet 1998 

Op 1 oktober 2005 is de gewijzigde Natuurbeschermingswet 1998 in werking getreden. De Natuurbeschermingswet 

heeft betrekking op Natura 2000 gebieden in Nederland en verankert een deel van de Europese Vogelrichtlijn en 

Habitatrichtlijn in de nationale wetgeving. Natura 2000 bestaat uit een netwerk van Europese natuurgebieden. Het 

vormt de basis van het Europese natuurbeleid. Natura 2000 is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van 

soorten en ecosystemen die voor Europa belangrijk zijn. 

 

Nederland regelt aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging rond projecten die gevolgen 

kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen worden verleend door de provincies of door de 

Minister van EZ. Daarnaast stelt Nederland voor al haar Natura 2000-gebieden beheerplannen op waarin de te be-

schermen waarden, de zogeheten instandhoudingdoelen, nader worden uitgewerkt in ruimte, tijd en omvang.  
 
 

In voorgaand wettelijk kader zijn alleen de meest relevante onderdelen van de wetgeving vereenvoudigd weergege-

ven. Aan deze tekst kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Voor meer achtergronden en de oorspronkelij-

ke wetsteksten. 
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Bijlage 5  Ruimtelijke Onderbouwing Balkan 16 
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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Algemeen en aanleiding 

Voor u ligt de 'Ruimtelijke onderbouwing Groenhorst Balkan 16 Emmeloord'. Deze 
ruimtelijke onderbouwing dient ter ondersteuning van het voornemen van de 
initiatiefnemer (Aeres) om het hoofdgebouw aan de westzijde van schoollocatie De 
Groenhorst aan De Balkan 16 te Emmeloord uit te breiden. De uitbreiding valt buiten 
het geldende bouwvlak van de geldende bestemming en tevens voor een klein deel 
buiten het geldende bestemmingsvlak. Om de uitbreiding van het schoolgebouw 
buiten het geldende bouw- en bestemmingsvlak mogelijk te maken dient onderbouwd 
te worden dat er ook met de uitbreiding sprake is en blijft van een goede ruimtelijke 
ordening.  Met name de onderbouwing ten aanzien van de aanwezigheid van 
voldoende parkeergelegenheid zijn voor dit voornemen van belang.  In dit document 
wordt onderbouwd dat er sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 

1.2  De bij het plan behorende stukken 

De 'Ruimtelijke onderbouwing Groenhorst Balkan 16 Emmeloord' bestaat uit de 
volgende stukken: 

 een toelichting 

 een gebiedsaanduiding, waarop het plangebied is aangegeven. 

 

In de toelichting is een planbeschrijving opgenomen, een beschrijving van het beleid 
en de resultaten van een aantal onderzoeken.  

1.3  Situering van het plangebied 

Het plangebied is gelegen nabij het centrum van Emmeloord en wordt omsloten door 
de Urkerweg, de Scandinaviëlaan, De Dolomieten en De Balkan. In de directe 
omgeving zijn onder andere het gemeentehuis en het Medisch Centrum gelegen. Het 
perceel is ruim opgezet, in een licht parkachtige setting. Op het perceel zijn naast de 
bebouwing, enkele groene elementen aanwezig zoals bomenrijen, gazon en groen 
met een verblijfskarakter. Het feitelijk plangebied is gelegen in het binnenterrein van 
het perceel en omvat het westelijk deel van het bestaande gebouw van de 
Groenhorst. 

Op de navolgende afbeelding is de situering van het plangebied globaal aangegeven. 
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Afbeelding: Ligging plangebied 

1.4  Overzicht vigerende planologisch-juridische regeling 

Voor de betreffende gronden aan de De Balkan 16 is het bestemmingsplan 
"Emmeloord-West 2006' van kracht. Een uitsnede van de plankaart, behorende bij 
dat bestemmingsplan, is hieronder opgenomen. Exact op de perceelsgrens loopt een 
scheiding tussen de plankaartdelen 2 en 3. Beide plankaartdelen zijn dan ook in 
uitsnede hieronder gecombineerd ingezet. De bruine kleur betreft de bestemming 
Maatschappelijk, die van toepassing is op de schoollocatie. De groene kleur heeft 
betrekking op het naastgelegen perceel met de bestemming 'Sport'.  
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Afbeelding: Uitsnede vigerend bestemmingsplan Emmeloord West 2006 

 

Het perceel van de schoollocatie heeft de bestemming Maatschappelijk. Binnen deze 
bestemming is het toegestaan om deze functie uit te oefenen. Binnen het 
bestemmingsvlak is een bouwvlak vastgelegd ten dienste van de binnen de 
bestemming toegestane maatschappelijk functies. Dit bouwvlak is met een strakke 
contour om het bestaande gebouw gelegd. Voorts zijn er binnen de maatschappelijke 
bestemming diverse ondersteunende functie toegestaan, zoals parkeren, 
groenvoorzieningen en paden.  

1.5  Leeswijzer 

Deze toelichting is als volgt opgebouwd. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven 
van de bij dit plan behorende stukken. In hoofdstuk 2 volgt een overzicht van het rijks, 
provinciaal en gemeentelijk beleid. Ook wordt verslag gedaan van uitkomsten van 
onderzoek. In hoofdstuk 3 wordt het plan beschreven en wordt ingegaan op de 
parkeeraspecten.  
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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  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 4 'Efficiënt gebruik van de ondergrond': In paragraaf 2.7 is aangegeven 
hoe met dit belang rekening is gehouden. 

 Nationaal 8 'Verbeteren van de milieukwaliteit': In paragraaf 2.7 is ook aandacht 
geschonken aan de verschillende milieuaspecten. 

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

 

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Om een zorgvuldig gebruik van de schaarse ruimte te bevorderen, is een ladder voor 
duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Dat betekent: eerst kijken of er vraag is 
naar een bepaalde nieuwe 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 voornemen is om het bestaande bebouw uit te breiden. Er wordt aangesloten bij 
de bestaande bebouwing. Het betreft hiermee een situatie van zuinig ruimtegebruik 
en om die reden hoeft dit voornemen niet nader getoetst te worden aan de ladder 
voor duurzame verstedelijking.  
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Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de uitgangspunten van de structuurvisie. 

2.3  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. 

 

De voorgenomen ontwikkeling is van ondergeschikte aard binnen stedelijk gebied. 
Op grond daarvan kan gesteld worden dat er op geen enkele manier strijd ontstaat 
met het provinciale Omgevingsplan Flevoland 2006. 

 

Conclusie 

De voorgenomen ontwikkeling 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 
doorwerking hebben in het bestemmingsplan. Het betreft onder meer aspecten als: 
bijzondere gebieden, waterhuishouding, waterkeringen, bescherming landschap etc. 

 

De voorgenomen ontwikkeling is van ondergeschikte aard binnen stedelijk gebied. 
Op grond daarvan kan gesteld worden dat er op geen enkele manier strijd ontstaat 
met de Verordening voor de fysieke leefomgeving.  

 

Conclusie 

Het Provinciaal beleid is gericht op behoud en versterking van de kwaliteit van de 
fysieke leefomgeving. De voorgenomen uitbreiding van het schoolgebouw op het het 
perceel De Balkan 16 te Emmeloord past binnen dit beleid.  

2.4  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. 
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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. 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. voor de dorpen is het volgende vastgelegd: 

• Behoud eigen identiteiten en kwaliteitsverbetering door herstructurering. 

• Afronden bestaande uitbreidingen. 

• Voorzieningenniveau per dorp is afhankelijk van de vraag 

• Landschap: herstel groene omlijsting van de dorpen  

 

De voorgenomen ontwikkeling is van ondergeschikte aard en gelegen binnen 
stedelijk gebied. Op grond daarvan kan gesteld worden dat de uitbreiding past binnen 
de kaders die gesteld zijn in de Structuurvisie en dat er daarmee geen strijd ontstaat. 

 

 

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. 

 

Er zal met de uitbreiding van het gebouw aangesloten worden bij de bestaande 
karakteristiek. Er wordt rekening gehouden met de dorpsstructuur van Emmeloord 
en, indien en voor zover van toepassing, de bijbehorende zichtlijnen. 

2.5  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). 

 



 

  

 "Ruimtelijke onderbouwing Groenhorst Balkan 16 Emmeloord" (ontwerp)  

 12 

  

In het Waterbeheerplan 2010-2015 is het beleid van het Waterschap Zuiderzeeland 
weergegeven. De gemeente Noordoostpolder en het Waterschap Zuiderzeeland 
beschikken gezamenlijk over het Stedelijk Waterplan Noordoostpolder. De 
uitgangspunten uit het waterplan zijn vastgelegd op waterplankaarten. Aan de hand 
van opgestelde waterplankaarten (watersysteem, waterkwaliteit, riolering, 
drooglegging) worden de huidige situatie en toekomstige streefbeelden toegelicht. 

 

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). 

2.6  Waterparagraaf 

Bij de totstandkoming van ruimtelijke plannen moet de watertoets worden toegepast. 
Dit houdt in dat alle ruimtelijke plannen een waterparagraaf moeten bevatten. De 
watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en 
uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 
besluiten. Het kader van de watertoets is wettelijk verankerd in het Besluit op de 
ruimtelijke ordening (Bro). In deze paragraaf worden de resultaten van de watertoets 
toegelicht. 

 

Inleiding 

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

1. Veiligheid. 

2. Voldoende water. 

3. Schoon water. 

 

Waterrelevant beleid 

Het streven naar een veilig, gezond en duurzaam waterbeheer staat landelijk in de 
belangstelling.  

 

Op Europees, nationaal en stroomgebiedniveau geldt de Kaderrichtlijn Water (KRW). 
De KRW streeft naar duurzame en robuuste watersystemen. Basisprincipes van het 
nationaal en Europees beleid zijn: meer ruimte voor water, voorkomen van 
afwenteling van de waterproblematiek in ruimte of tijd en stand-still. 

 

Thema's zoals water in de stad en water als ordenend principe zijn als speerpunten 
aangegeven in het vigerende beleid zoals vastgelegd in de Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte, het Nationaal Waterplan, het Waterbeleid 21e eeuw, het 
Nationaal Bestuursakkoord Water, de Handreiking Watertoets en het Omgevingsplan 
Flevoland (Provincie Flevoland). De Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis 
van 'watersysteembenadering' centraal. De Waterwet regelt het beheer van 
oppervlaktewater en grondwater. 

 

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". 



 

  

 "Ruimtelijke onderbouwing Groenhorst Balkan 16 Emmeloord" (ontwerp)  

 13 

  

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.  

Daarnaast is de Keur van het Waterschap Zuiderzeeland een belangrijk regelstellend 
instrument waarmee in ruimtelijke plannen rekening moet worden gehouden. Op 
gemeentelijk niveau zijn het in overleg met het waterschap opgestelde gemeentelijk 
Waterplan en het gemeentelijke Rioleringsplan van belang. 

 

Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën: 

 Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren). 

 Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 
 

Aan de hand van deze waterparagraaf wordt duidelijk gemaakt hoe het vigerend 
waterbeleid is vertaald naar waterhuishoudkundige inrichtingsmaatregelen in het 
plan, hoe met water in dit plan wordt omgegaan en op welke wijze de 
inrichtingsmaatregelen bijdragen aan Veiligheid, Voldoende en Schoon Water. 

 
Proces van de watertoets   

Aan de hand van de beslisboom (figuur 1 blz. 14) uit het Waterkader van het 
Waterschap Zuiderzeeland kan voor het voorliggende plan de procedure kleine 
plannen worden gevolgd.  

 

Beschrijving van het watersysteem   

Het voorliggende plan voorziet in de realisatie van een uitbreiding van een bestaand 
schoolgebouw op het perceel. Het perceel behoort tot het bestaande stedelijke 
gebied, dat zich kenmerkt door de reeds aanwezige functies. Bij nieuwe 
ontwikkelingen of (her)ontwikkelingen dienen de uitgangspunten van het waterbeleid 
als randvoorwaarde te dienen.  

 

1. 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.  

 

2. Voldoende Water  

 

Wateroverlast  

Het voorliggende plan heeft geen gevolgen voor de huidige situatie. Er vindt voor het 
grotere systeem geen significante toename van verhard oppervlak en/of het 
verdwijnen van ruimte voor waterberging plaats. Dit geeft dan ook 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.  

 

Goed functionerend watersysteem  

De voorgenomen ontwikkelingen op het perceel hebben geen invloed op het 
bestaande watersysteem. 

 

3. Schoon water  

 

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

 

Goede oppervlaktewaterkwaliteit  

Zorg aan een goede oppervlaktewaterkwaliteit is besteed door het instellen van een 
gestuwd peilvak. Door het hanteren van een hoger peil ten opzichte van het 
omliggende polderpeil, kan de aanwezige negatieve kwel worden onderdrukt. De 
stedelijke waterpartijen staan met elkaar in verbinding, waardoor in het plangebied 
door het in- en aflaten van water een gestuurde circulatie aanwezig is ter bevordering 
van de waterkwaliteit.  

 

Conclusie 

Het aspect water vormt geen belemmering voor de voorgenomen planvorming. 

2.7  Milieuaspecten 

Met de voorbereiding van het onderhavige bestemmingsplan dient te worden 
nagegaan welke bronnen 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: 

 bodem;  

 geluidsaspecten (Wet geluidhinder); 

 hinder in de relatie woningen; 

 luchtkwaliteit. 

 

Gelet echter op het feit dat het voorliggende plan nauwelijks voorziet in nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheden, maar gericht is op een uitbreiding van de bestaande 
situatie, is het onderzoek naar de milieuhygiënische aspecten vrij beperkt gebleven. 

2.7.1  Bodem 

De bestemming van het perceel wijzigt niet. De locatie is onverdacht voor wat betreft 
bodemvervuiling. er is geen aanleiding voor het uitvoeren van bodemonderzoek. 

 

2.7.2  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 ingegaan op de geluidsaspecten met betrekking tot 
wegverkeerslawaai. Industrielawaai en/of spoorweglawaai is in deze situatie niet 
relevant.  
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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. 

 

Bovenstaande situatie is van toepassing voor de uitbreiding van het bestaande 
gebouw binnen een reeds toegestane functie. Op het perceel direct aansluitend aan 
het onderhavig plangebied is de zorgpartij Philadelphia voornemens zorgwoningen te 
realiseren. Het betreft het perceel dat nu de bestemming 'Sport' heeft. Voor de 
plannen op dit perceel zal een separate ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld, 
waarin de plannen in detail worden uitgewerkt en beschreven. Er is voor wat betreft 
het aspect geluid een bescheiden verband tussen het onderhavige plan om het 
schoolgebouw uit te breiden en de plannen voor de zorgwoningen van Philadelphia. 

Dit verband is gelegen in het feit dat de nieuwe zorgwoningen binnen een afstand 
van 30 meter van de uitbreiding van het schoolgebouw komen te staan (vanaf de 
nieuwe gevel). Beide functies zijn geluidsgevoelig. Het maatgevend criterium voor 
geluid in dezecontext is of het versterkt of onversterkt geluid betreft, in de gebouwen 
of in de buitenruimte. Vanuit de school zal er sprake zijn van onversterkte 
geluidsproductie. In de lokalen zou incidenteel sprake kunnen zijn van versterkt 
geluid in de vorm van televisie, radio of microfoon. Tussen beide percelen komt 
echter een afschermende voorziening die zowel visueel als akoestisch de functie zal 
scheiden. Tevens hebben de gevels van de lokalen aan de zijde van de 
zorgwoningen geen gevelopeningen, vanwege geluid en privacy. 

De toelaatbaarheid van functie met onversterkt geluid is op basis van de geldende 
milieuwetgeving niet genormeerd. Er dient sprake te zijn van een 'goede ruimtelijke 
ordening'. Deze goede ruimtelijke wordt in primair bereikt doordat er een clustering 
van maatschappelijke functie wordt nagestreefd en secundair bereikt doordat er 
voorzieningen worden getroffen om geluidshinder te beperken. 

 

Voor de locaties van Philadelphia en het Groenhorst College zijn geluidsmetingen 
uitgevoerd vanwege de ligging aan de Urkerweg en de Scandinaviëlaan / 
Kometenlaan. Uit onderstaande afbeelding valt op te maken dat de gecumuleerde 
geluidsbelasting (55dB) op de uitbreiding van het Groenhorst College onder de 
voorkeursgrenswaarde blijft (blauw omcirkeld).  
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Afbeelding: geluidsberekening plan Philadelphia en Groenhorst College  

 

Uit het geluidsonderzoek blijkt dat de uitbreiding van het Groenhorstcollege resulteert 
in een 2dB lagere waarde op de noordoostgevel van het naastgelegen plan van 
Philadelphia. Dat wordt inzichtelijk door het vergelijken van de situaties “Indicatieve 
geluidberekening Plan Philadelphia (situatie aangepast aan gebouwverplaatsing)” en 
“Versie situatie met uitbreiding Groenhorstcollege”. Voor de procedure Hogere 
Grenswaarden heeft de uitbreiding van het Groenhorstcollege, met de daarbij 
optredende verlaging, dan ook geen gevolgen.  

 

Conclusie  

Het aspect geluid levert geen belemmering op voor het onderhavige plan. Voor de 
uitbreiding van het schoolgebouw hoeft geen procedure hogere grenswaarden 
doorlopen te worden.  

 

2.7.3  Milieuzonering 

Met de voorbereiding van het onderhavige plan 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 plan is dat bestaande activiteiten in beginsel worden 
gerespecteerd. 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. 

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. 

 

Het perceel De Balkan 16 is voorzien van een Maatschappelijke bestemming. Dit 
betekent dat hier in principe de bestaande onderwijsactiviteiten uitgeoefend kunnen 
worden, die toegelaten worden op basis van het vigerende bestemmingsplan. 
Alhoewel een schoolgebouw ook een geluidgevoelige functie is, kan deze ook 
geluidsoverlast veroorzaken op andere geluidgevoelige functies zoals woningen. De 
minimaal in acht te nemen richtafstand voor onderwijsinstellingen in relatie tot wonen 
is 30 meter voor het omgevingsaspect geluid. Aan de minimale afstand wordt, ook 
met de uitbreiding, ruimschoots voldaan.  

 

Conclusie 

Er ontstaat geen conflict met omliggende woningen omdat er ruimschoots voldaan 
wordt aan de minimale in acht te nemen richtafstand  van 30 meter. 

 

2.7.4  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.  
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Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden 
vastgesteld, indien: 

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

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

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

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

 

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 plan voorziet niet in een aantasting van de luchtkwaliteit. De 
luchtkwaliteit zal niet verslechteren bij realisatie van dit voornemen. Op grond van het 
bepaalde in de Wet milieubeheer is in dat geval geen onderzoek naar de 
luchtkwaliteit vereist. Er wordt immers voldaan aan het gestelde in artikel 5.16 lid b: 
de luchtkwaliteit blijft ten minste gelijk. 

2.8  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.  
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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 NNN / 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 10 kilometer tot het meest nabijgelegen 
Natura 2000-gebied 'IJsselmeer'.  

 

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.  

 

Het voornemen is zeer klein van schaal en is gelegen in de stedelijke omgeving. Er is 
op voorhand geen aantasting van de flora en fauna voorzien.  

2.9  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. 

 

Historische (steden)bouwkundige waarden 

In het plangebied zijn geen monumenten aanwezig. Voorts zijn in het plangebied 
geen cultuurhistorisch waardevolle objecten en/of structuren aanwezig die 
bescherming behoeven.  

 

Archeologie 

Op de Archeologische monumentenkaart (AMK) zijn de bekende en gewaardeerde 
vindplaatsen aangegeven. Er zijn in het plangebied geen archeologische 
monumenten bekend.  

 

Complementair aan deze kaart zijn de Indicatieve Kaart van Archeologische Waarden 
(IKAW) en de Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart (ABB) voor het 
grondgebied van Noordoostpolder. Op de speciaal voor de gemeente 
Noordoostpolder in 2007 ontwikkelde beleidskaart is aangegeven welke gebieden 
een hoge, een gematigde, dan wel een lage verwachtingskans op archeologische 
vondsten hebben. Verder is op de kaart aangegeven waar zich scheepswrakken 
bevinden en welke gebieden een archeologisch monument betreffen.  De ABB geeft 
aan in welke gebieden er onderzoek gedaan moet worden en in welke gebieden 
onderzoek achterwege kan blijven. Op de volgende afbeelding is een uitsnede van 
deze kaart weergegeven. 
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Afbeelding: Uitsnede Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart 

 

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

 

Conclusie  

Gelet op het bovenstaande vormt het aspect archeologie en cultuurhistorie verder 
geen belemmering voor het voorliggende plan. 

2.10  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 
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risicovolle inrichtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico. 

 

In de omgeving van het plangebied zijn geen inrichtingen aanwezig, waar in het 
kader van de externe veiligheid rekening mee gehouden dient te worden. 

 

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.  

 

Vervoer gevaarlijke stoffen 

Uit het Basisnet Weg blijkt dat geen van de in de directe omgeving aanwezige wegen 
een plaatsgebonden risicocontour 10-6/jaar heeft. Het plangebied vormt ook geen 
(mogelijk) aandachtspunt voor het groepsrisico. Uit het Basisnet Water blijkt 
eveneens dat er geen wateren in de directe omgeving van Emmeloord zijn die een 
plaatsgebonden risicocontour hebben van 10-6 of een (mogelijk) aandachtspunt 
vormt voor het groepsrisico. Emmeloord is niet gelegen in de nabijheid van een 
spoorlijn. Vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor vormt in dit kader dan ook 
geen risico. 

 

Conclusie  

In het kader van het aspect externe veiligheid zijn er dan ook geen belemmeringen 
voor het voorliggende plan.  
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving 

3.1  Kenmerken schetsplan 

Zoals uit het eerste hoofdstuk is op te maken heeft Aeres, de overkoepelende 
organisatie waaronder het Groenhorst College valt, het voornemen om het 
hoofdgebouw aan de westzijde van schoollocatie De Groenhorst aan De Balkan 16 te 
Emmeloord uit te breiden. Deze uitbreiding is gelegen in het binnenterrein van het 
perceel. De uitbreiding valt buiten het geldende bouwvlak van de geldende 
bestemming en tevens voor een klein deel buiten het geldende bestemmingsvlak. 
Om de uitbreiding van het schoolgebouw buiten het geldende bouw- en 
bestemmingsvlak mogelijk te maken dient onderbouwd te worden dat er ook met de 
uitbreiding sprake is en blijft van een goede ruimtelijke ordening.   

 

De uitbreiding betreft de realisatie van een aantal permanente lokalen (6). Deze 
uitbouw dient ter vervanging van de noodlokalen die nu op het terrein staan en waar 
momenteel 150 leerlingen onderwijs krijgen. Er vindt op de schoollocatie geen 
uitbreiding plaats van het aantal leerlingen en docenten als gevolg van de uitbreiding. 
Deze leerlingen en docenten maken reeds gebruik van de huidige, en tevens te 
verwijderen noodlokalen.  

  

 

Afbeelding: uitbreiding hoofdgebouw aan de westzijde. 

 

Op bovenstaande afbeelding is het voornemen aangeduid. Het gaat om een 
uitbreiding van het bestaande gebouw aan de westzijde. Aan de noordwest-zijde 
wordt het gebouw ca 20 meter uitgebreid en aan de zuidwest-zijde ca 15 meter. De 
uitbreiding is noodzakelijk om de onderwijsvoorzieningen voor de studenten te 
verbeteren en de capaciteit van de schoollocatie te vergroten. Deze uitbreiding is juist 
aan deze zijde van het gebouw is benodigd om de navolgende overwegingen: 
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  het programma van eisen van deze voorgenomen uitbreiding sluit 
bouwtechnisch, logistiek en voor de onderwijsstructuur het beste aan bij de 
huidige opzet. 

  vanwege het parkeren is het noodzakelijk het binnenterrein van het plan niet 
verder in te breiden maar ruimte te houden voor parkeren.  

  Als 'groene' school is het van belang voorzieningen op het binnenterrein te 
houden die voor praktijkonderwijs noodzakelijk zijn. 

 op deze wijze wordt een optimale benutting van het bouwvlak bereikt. 

 voor de omgeving zal de minste hinder ontstaan.  

 

De inrichting van het terrein is vooral op deze wijze ingedeeld ter ondersteuning van 
het praktijkleren van het groene onderwijs. Dit vraagt om een inrichting zoals deze er 
nu ligt. Het binnenterrein heeft daardoor geen ruimte voor bouw of extra parkeren. 

 

Uit de afbeelding valt op te maken dat er een tweeledige afwijking van het geldende 
bestemmingsplan plaatsvindt: 

1. Overschrijding van de bestemmingsgrens 

2. Overschrijding van het bouwvlak binnen de bestemming 

 

Ad 1. 

De overschrijding van de bestemmingsgrens vindt plaats omdat de nieuw te bouwen 
uitbreiding voor een deel in de bestemming 'Sport' komt te liggen. De bestemming 
'Sport" staat deze bebouwing en het gebruik voor onderwijs ter plaatse niet toe. Er is, 
gezien de ligging op het binnenterrein, geen stedenbouwkundig bezwaar tegen het 
benutten van een kleine strook van deze bestemming ten behoeve van de uitbreiding 
voor het schoolgebouw. Daarnaast is de gemeente voornemens de bestemming 
"Sport" te vervangen door de bestemming "Maatschappelijk" zodat een andere 
ontwikkeling (zie hieronder, onder 'relatie met de plannen in de omgeving') op dat 
perceel mogelijk kan worden gemaakt. In dat geval is deze kleine overschrijding voor 
dit onderhavige voornemen niet meer opportuun. Er is dan strikt genomen geen 
strijdigheid meer aanwezig.    

 

Ad. 2 

De overschrijding van het bouwvlak vindt binnen de maatschappelijke bestemming 
plaats. Dit betekent a priori dat de uitbreiding in functionele zin ter plaatse toelaatbaar 
is. Echter het gebouwvolume is begrensd door de bouwvlakgrens. Dit bouwvlak is 
met een strakke contour om het bestaande gebouw gelegd. Deze strakke contour is 
niet om het bestaande gebouw gelegd ter begrenzing van enige uitbreiding, maar is 
zo gelegd om bij een uitbreidingswens sturing te houden op de wijze waarop deze 
uitbreiding plaats zal vinden. Het nu voorliggende plan is ruimtelijk acceptabel en kan 
dan ook met een buitenplanse procedure toegestaan worden. 

 

Relatie met plannen in de omgeving 

Op het perceel direct aansluitend aan het onderhavig plangebied is de zorgpartij 
Philadelphia voornemens zorgwoningen te realiseren. Het betreft het perceel dat nu 
de bestemming 'Sport' heeft. Voor de plannen op dit perceel zal een separate 
ruimtelijke onderbouwing worden opgesteld, waarin de plannen in detail worden 
uitgewerkt en beschreven. Er is een bescheiden verband tussen het onderhavige 
plan om het schoolgebouw uit te breiden en de plannen voor de zorgwoningen van 
Philadelphia. 

Het eerste verband is gelegen in het feit dat de uitbreiding van het schoolgebouw 
voor een klein deel plaatsvindt op het perceel waarop de zorgwoning zijn voorzien. 
Hiertoe zal een kadastrale correctie worden doorgevoerd. Het tweede verband is 
gelegen in het feit dat de nieuwe zorgwoningen binnen een afstand van 30 meter van 
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de uitbreiding van het schoolgebouw te staan (vanaf de nieuwe gevel). Tussen beide 
percelen komt echter een afschermende voorziening die zowel visueel als akoestisch 
de functie zal scheiden. Tevens hebben de gevels van de lokalen aan de zijde van de 
zorgwoningen geen gevelopeningen, vanwege geluid en privacy. Er is in de 
planvorming nadrukklijke afstemming plaatsgevonden tussen deze partijen en de 
gemeente. De toelaatbaarheid van deze functieclustering ter plaatse wordt hiermee 
door de partijen gedragen. 

 

 

Positionering zorgwoningen op naastgelegen perceel 

3.2  Parkeren 

 

Het belangrijk aspect voor ruimtelijke ontwikkelingen in bestaande stedelijk gebied is 
de verwerking en afhandeling van de parkeerbehoefte. het betreft een 
parkeerbehoefte voor meerdere doelgroepen, allen verbonden aan de schoollocatie: 
personeel, leerlingen en bezoekers. Voor leveranciers is een separate voorziening 
aanwezig, deze is daarom minder relevant in de analyse van de parkeerbehoefte. 
Van groot belang is dat de parkeerbehoefte voorzien moet zijn op het eigen terrein. In 
de huidige situatie is er op het terrein een parkeercapaciteit van 72 parkeerplaatsen, 
waaronder 2 parkeerplaatsen voor in- of mindervaliden. P1 bevat 46 parkeerplaatsen, 
P2 bevat 24 parkeerplaatsen en P3 bevat 2 parkeerplaatsen voor in- of 
mindervaliden. Er wordt momenteel ook gebruikt gemaakt van tijdelijke parkeerruimte 
op een nabij gelegen terrein (Mercatus). Deze 34 plaatsen komen te vervallen en 
zullen (deels) op eigen terrein worden opgevangen.  

Op onderstaande afbeelding is aangeduid waar deze parkeerlocaties gesitueerd zijn 
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Afbeelding: huidige parkeervoorzieningen 

 

Met de Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016 heeft de gemeente 
Noordoostpolder een actueel parkeerbeleid vastgesteld. In deze nota worden diverse 
stedelijke functies onderkend in relatie tot de parkeerbehoefte en parkeerdruk. De 
parkeernormen voor locatie Groenhorst betreft een onderwijslocatie voor MBO en 
VMBO. De locatie is gelegen nabij het centrum van Emmeloord. Er geldt daarmee 
een norm van 4,9 parkeerplaatsen per 100 leerlingen.   
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Parkeernormentabel voor onderwijs uit de Nota Parkeernormen Noordoostpolder 
2016 

 

Op de locatie Groenhorst studeren op het moment van deze procedure (en in de 
nabije) toekomst 660 leerlingen. Daarvoor zijn tenminste 33 parkeerplaatsen 
benodigd. Hieraan wordt ruimschoots voldaan want er zijn 72 parkeerplaatsen 
aanwezig. Bij eventuele piekbelastingen, bijvoorbeeld bij open dagen, kunnen er nog 
eens additioneel 10 tijdelijke parkeerplaatsen worden benut op de plek waar nu de 
noodlokalen staan. De 34 plaatsen die op de locatie van Mercatus worden benut, 
kunnen in de toekomst hiervoor niet meer worden benut. Dit dient en kan op het 
eigen terrein opgevangen worden. 

 

Volledigheidshalve is er ook een parkeeronderzoek uitgevoerd ter ondersteuning van 
de gehanteerde norm. Hierbij is gekeken naar parkeerdruk in absolute zin en in 
relatie tot dagen en tijdstippen. Hieruit blijkt dat er zekere piekbelastingen 
waarneembaar zijn, maar dat er tijdens het onderzoek niet gebleken is dat er een 
overbelasting van het beschikbaar aantal parkeerplaatsen is. De drukste dag is de 
donderdag, rond de tijdstippen 9.00 en 10.00 uur. De bezettingsgraad op deze dagen 
en tijdstippen is 82%.   

Het onderzoek heeft nog een voorlopig karakter, maar kan als kwalitatief en 
kwantitatief ondersteunend worden beschouwd aan de door de gemeente 
gehanteerde parkeernormen. 

 

 

Uitsnede parkeeronderzoek (BVA i.o.v. de gemeente Noordoostpolder) 

 

Het onderzoek is als bijlage bij deze ruimtelijke onderbouwing gevoegd. 

 

Conclusie 

De uitbreiding van het bestaande gebouw betreft vervangende nieuwbouw voor de 
noodlokalen. Het aantal leerlingen en docenten neemt niet toe als gevolg van deze 
uitbreiding. Dientengevolge neemt de parkeerdruk ook niet toe als gevolg van deze 
uitbreiding. Uit de toetsing aan de gemeentelijk Nota Parkeernorm en het voorlopige 
parkeeronderzoek blijkt dat er zeer ruime parkeervoorzieningen op eigen terrein 
aanwezig zijn en deze worden in de tijd niet volledig benut..  
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Hoofdstuk 4  Voorbereiding plan en uitvoerbaarheid 

4.1  Voorbereiding 

 

Ontwerp 

Deze 'Ruimtelijke onderbouwing Groenhorst Balkan 16 Emmeloord' zal opgenomen 
worden als bijlage bij het bestemmingsplan "Emmeloord-West", welke als ontwerp ter 
inzage zal worden gelegd. 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. 

4.2  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.  

 

De voorgenomen ontwikkelingen op het perceel De Balkan 16 betreffen een 
particulier initiatief. Alle kosten worden gedragen door de particulier, zodat er geen 
exploitatieplan opgesteld hoeft te worden. Hiertoe wordt een anterieure 
overeenkomst met de initiatiefnemer gesloten. In deze overeenkomst zal tevens een 
regeling voor eventuele planschadeclaims door derden worden opgenomen.  

 

 

 

 

februari 2017. 
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Bijlagen 



 

  

 "Ruimtelijke onderbouwing Groenhorst Balkan 16 Emmeloord" (ontwerp)  

 31 

  

 



 

  

 "Ruimtelijke onderbouwing Groenhorst Balkan 16 Emmeloord" (ontwerp)  

 32 

  

Bijlage 1  Voorlopig parkeeronderzoek Balkan e.o.  



 

 

Balkan noord: secties 6, 7, 9 en 25 

Capaciteit: 27 parkeerplaatsen
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Zonnebloemschool: sectie 8 

Capaciteit: 15 parkeerplaatsen 

Balkan zuid: secties 31 en 32 

Capaciteit: 7 parkeerplaatsen 

Groenhorst: secties 26, 28, 29 en 30 

Capaciteit: 106 parkeerplaatsen 
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Fysio eo: sectie 37 

Capaciteit: 49 parkeerplaatsen 

Bouwplaats: sectie 27 

Capaciteit: 60 parkeerplaatsen 

 
Toutenburch: sectie 51 

Capaciteit: 63 parkeerplaatsen 
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Drostlaan: secties 45, 46, 47 en 48 

Capaciteit: 19 parkeerplaatsen 

Robbesant: sectie 49, 50, 55, en 56 

Capaciteit: 46 parkeerplaatsen 

Balgzand: secties 52,53 en 54 

Capaciteit: 41 parkeerplaatsen 
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Breesant: secties 57, 58, 59 en 60 

Capaciteit: 60 parkeerplaatsen
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Bijlage 6  Ruimtelijke onderbouwing Scandinaviëlaan 35 
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Samenvatting akoestisch onderzoeksrapport 

De gemeente Noordoostpolder moet hogere waarden voor de geluidbelasting vaststellen voor het 

plan nieuwbouw EMB Philadelphia Emmeloord. De geluidbelasting van de geplande nieuwbouw is 

hoger dan de voorkeurswaarde, maar geluidbeperkende maatregelen zijn bij dit project geen optie.  

 

Wat hebben we onderzocht? 

We hebben een akoestisch onderzoek gedaan naar de geluidbelasting op de gevels van het 

nieuwbouwplan, bestaande uit woningen en een dagcentrum in het plan nieuwbouw EMB 

Philadelphia in Emmeloord. 

>> Inleiding 

 

Waarom hebben we dat onderzocht? 

Er is een bestemmingsplanwijziging nodig, omdat de nieuw te realiseren woningen niet binnen het 

vigerende bestemmingsplan passen. In het kader van de bestemmingsplanwijziging is een 

akoestisch onderzoek nodig. Hierin wordt aangetoond dat het plan voldoet aan de geluideisen die 

de Wet geluidhinder voorschrijft. De gemeente Noordoostpolder heeft geen aanvullend geluid-

beleid met betrekking tot verkeerslawaai.  

>> Uitgangspunten 

 

Hoe hebben we dat onderzocht? 

We hebben de geluidbelasting van het wegverkeer van de nieuwe woningen bepaald met behulp 

van Standaard Rekenmethode II. We berekenden dit met het programma Winhavik. 

>> Uitgangspunten 

 

Wat zijn de resultaten? 

Uit de berekeningen blijkt dat de geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen de 

voorkeursgrenswaarde overschrijdt, maar dat de maximale ontheffingswaarde niet wordt over-

schreden. De gemeente Noordoostpolder heeft geen aanvullend geluidbeleid met betrekking tot 

verkeerslawaai. Er is hier dan ook niet aan getoetst. 

>> Rekenresultaten 

 

Wat betekenen de resultaten van het onderzoek? 

Het is niet mogelijk/wenselijk om bij dit project geluidbeperkende maatregelen toe te passen om de 

geluidbelasting terug te brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Daarom moeten bij de gemeente 

Noordoostpolder hogere waarden voor de geluidbelasting op de gevels worden aangevraagd. 

>> Conclusie 
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1 Inleiding 

Onze opdracht 

In opdracht van Bureau Bos in Baarn heeft LBP|SIGHT een akoestisch onderzoek gedaan met 

betrekking tot de voorgenomen nieuwbouw van woningen en een dagcentrum op de hoek van de 

Urkerweg en de Scandinaviëlaan in Emmeloord. Dit onderzoek doet verslag van de geluidbelasting 

op de gevels van de nieuwbouw vanwege alle relevante (omliggende) geluidbronnen. Het doel van 

het onderzoek is om te bepalen hoe de nieuwbouw met inachtneming van de Wet geluidhinder 

gerealiseerd kan worden. De gemeente Noordoostpolder heeft geen aanvullend geluidbeleid voor 

indelingsvoorwaarden aan woningen opgesteld met betrekking tot verkeerslawaai. 

 

Het project 

Op de hoek van de Urkerweg en de Scandinaviëlaan in Emmeloord is de nieuwbouw van 

woningen en een dagcentrum voorzien. Het betreft woningen en een dagcentrum voor mensen 

met een ernstig meervoudige beperking van de stichting Philadelphia. In het geldende 

bestemmingsplan is de locatie op dit moment nog als ‘sport’ bestemd. Er stond een sportzaal 

(PWA-hal), maar deze is inmiddels gesloopt.  

 

De woningen in het plan worden ingediend als woonfunctie (voor de zorg) en de dagbesteding 

wordt ingediend als gezondheidszorg (zonder bedgebied). 

 

In de figuren 1.1 en 1.2 zijn 3D-impressies van het plan opgenomen. In de figuren 1.3 en 1.4 zijn 

respectievelijk de situatie van Bureau Bos uit Baarn als de gemodelleerde situatie van LBP|SIGHT 

opgenomen. 

 

 
Figuur 1.1 

Impressie plan vanaf Urkerweg 

 
Figuur 1.2 

Impressie plan vanaf parkeerzijde plan 
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Figuur 1.3 

Situatietekening Bureau Bos 

 

 

 

 
Figuur 1.4 

Gemodelleerde situatie 
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2 Uitgangspunten 

2.1 Gehanteerde tekeningen 

Bij het onderzoek hebben wij gebruikgemaakt van de situatietekening, plattegronden, doorsneden 

en gevelaanzichten gemaakt door Bureau Bos in Baarn, kenmerk 46071100 van 31 januari 2017. 

 

Daarnaast is gebruikgemaakt van de kadastrale situatietekeningen van de gemeente 

Noordoostpolder ontvangen per e-mail van 2 maart 2017. De gemeente Noordoostpolder heeft ook 

aangegeven dat op zeer korte termijn een rotonde wordt gerealiseerd op de plek van de huidige 

kruising Urkerweg - Scandianaviëlaan. De nieuwe rotonde hebben we ook meegenomen in het 

model. De tekening van de rotonde is ook verkregen via de gemeente Noordoostpolder per e-mail 

van 28 februari 2017. 

2.2 Wettelijk kader 

2.2.1 Onderzoeksgebied 

De kortste afstand van de nieuwbouw tot de as van Urkerweg, de Scandinaviëlaan en de 

Kometenlaan bedraagt circa 37, 25 en 58 meter. De nieuwbouw ligt binnen de van toepassing 

zijnde geluidzones (zie bijlage I Wettelijk kader). Daarom moet de geluidbelasting bepaald worden. 

 

 
Figuur 2.1 

Locatie in rode cirkel met omliggende wegen - bron Google Maps 
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2.2.2 Wet geluidhinder 
Voorkeursgrenswaarde en maximale ontheffingswaarde 

In de zin van de Wet geluidhinder is voor de nieuwbouw met betrekking tot de Urkerweg, de 

Scandinaviëlaan en de Kometenlaan sprake van nog niet geprojecteerde woningen in stedelijk 

gebied bestaande wegen. De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting op de gevels van de 

woningen bedraagt 48 dB voor iedere weg afzonderlijk. Voor de woningen bedraagt op grond van 

artikel 83 lid 2 Wet geluidhinder de maximale ontheffingswaarde 63 dB voor iedere weg 

afzonderlijk. Voor de dagbesteding bedraagt op grond van artikel 3.2 lid 2 Besluit geluidhinder de 

maximale ontheffingswaarde 63 dB. 

 

Geluidbeperkende maatregelen 

Als de geluidbelasting vanwege een weg hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, moeten in 

principe maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting terug te brengen tot die waarde. 

Hierbij hanteert de Wet geluidhinder de volgende volgorde van voorkeur: 

 maatregelen bij de bron (het aanbrengen van een geluidreducerend wegdek, het reduceren 

van de verkeersintensiteit of het verlagen van de snelheid); 

 maatregelen in de overdracht (het situeren van niet-geluidgevoelige bebouwing tussen de bron 

en de nieuwbouw of het plaatsen van een geluidscherm of geluidwal). 

 

Hogere waarde 

Als de hiervoor genoemde maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of als deze overwegende 

bezwaren van stedenbouwkundige, verkeerskundige, landschappelijke of financiële aard 

ontmoeten, kan bij de gemeente Emmeloord (Noordoostpolder) een zogenoemde 'hogere waarde' 

voor de geluidbelasting op een gevel aangevraagd worden tot ten hoogste de maximale 

ontheffingswaarde. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB voor iedere weg afzonderlijk. 

 

Cumulatie 

De Wet geluidhinder verplicht bij verlening van een hogere waarde de cumulatie van verschillende 

geluidbronnen in beeld te brengen. De hogere waarde wordt niet verleend als de gecumuleerde 

geluidbelasting leidt tot een (naar het oordeel van B&W) onaanvaardbare geluidhinder. De 

cumulatieberekening wordt alleen uitgevoerd als sprake is van een relevante blootstelling aan 

meerdere geluidbronnen. Dit is het geval als de zogenoemde voorkeursgrenswaarde van die 

bronnen wordt overschreden. 

2.2.3 Gemeentelijk geluidbeleid  

De gemeente Noordoostpolder heeft geen aanvullende geluidbeleid met betrekking tot verkeers-

lawaai.  

2.3 Berekeningen 

2.3.1 Geluidbelasting 

De geluidbelasting in Lden is de geluidbelasting ter plaatse van de gevel over een etmaal. 
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2.3.2 Rekenmethode 

De geluidbelasting wordt bepaald op basis van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (volgens 

artikel 110d Wet geluidhinder). In de onderhavige situatie is de geluidbelasting bepaald met behulp 

van Standaard Rekenmethode II overeenkomstig Winhavik 8.76. Bij de berekeningen is uitgegaan 

van de zogenoemde VOAB-afspraken; maximaal één reflectie, een minimum zichthoek voor 

reflecties van twee graden en een maximum sectorhoek van vijf graden. 

 

Bij de berekening van het equivalente geluidniveau is ter plaatse van rotonde Urkerweg, 

Scandinaviëlaan en de Kometenlaan de optrektoeslag toegepast. Deze toeslag houdt rekening met 

de verhoging van de geluidbelasting ten gevolge van het afremmen en optrekken van motorvoer-

tuigen in de nabijheid van met verkeerslichten geregelde kruispunten, (mini)rotondes of verkeers-

drempels. 

2.3.3 Rekenmodel 

Van de situatie is een driedimensionaal rekenmodel gemaakt. Hierbij is gebruikgemaakt van de 

software Winhavik 8.76. 

 

Gebouwen 

Op het terrein worden drie woongebouwen gerealiseerd. De woongebouwen worden verbonden 

door een zone voor zorg, berging en kantoor. De twee noordelijke woongebouwen worden uit-

gevoerd met twee bouwlagen. Het zuidelijk woongebouw en de verbindingsdelen voor zorg 

betreffen één bouwlaag. Op de hoek nabij de rotonde wordt een dagcentrum gerealiseerd met één 

bouwlaag.  

 

Voor de relevante plattegronden en gevelaanzichten wordt verwezen naar de eerder genoemde 

tekeningen.  

 

Alle bebouwing is gemodelleerd met een reflectiepercentage voor de gevels van 80%, zoals voor 

normale situaties is voorgeschreven. Bij de berekening van de geluidbelasting is rekening 

gehouden met de aanwezigheid van de bestaande bebouwing. 

 

Rekenpunten 

De toekomstige geluidbelasting is bepaald voor een aantal representatief te achten waarneem-

punten op 1,5 en 4,5 meter boven het plaatselijk maaiveld. Die waarneempunten staan weer-

gegeven in figuur III.2 van bijlage III. 

 

Wegen 

Bij het bepalen van de geluidbelasting zijn de Urkerweg, de Scandinaviëlaan en de Kometenlaan 

relevant (zie bijlage I Wettelijk kader). De wegverkeergegevens van deze wegen zijn door de 

gemeente Noordoostpolder opgegeven per e-mail van 3 maart 2017. Alle gebruikte verkeers-

gegevens zijn gespecificeerd in bijlage II. Als basis voor de berekening van de geluidbelasting zijn 

de prognoses voor het wegverkeer in het jaar 2027 beschouwd. Dit jaar wordt representatief 

geacht voor de bepaling van de toekomstige geluidbelasting. 
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Bodemgebied en geometrie 

In het rekenmodel is rekening gehouden met akoestisch absorberende bodems, zoals grasvlakken 

(bodemfactor 100% is zacht en 0% is hard). In het onderzoeksgebied zijn geen relevante 

verschillen in maaiveldhoogte. 
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3 Rekenresultaten 

3.1 Toetsing aan de Wet geluidhinder 

De berekeningen geven aan dat vanwege het wegverkeer op de Kometenlaan de voorkeursgrens-

waarde niet wordt overschreden. Voor deze weg zijn er vanuit de Wet geluidhinder geen bezwaren 

tegen de nieuwbouw. De geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw bedraagt ten hoogste 

41 dB op de gevels van de dagbesteding en 39 dB op de gevels van de woningen. In figuur 3.1 is 

de geluidbelasting gepresenteerd. 

 

 
Figuur 3.1 

Geluidbelasting Kometenlaan inclusief 5 dB aftrek 

 

 
Op basis van de in hoofdstuk 2 genoemde uitgangspunten is de geluidbelasting vanwege de 

Urkerweg en de Scandianaviëlaan gepresenteerd in de figuren 3.2 en 3.3. 
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Figuur 3.2 

Geluidbelasting Urkerweg inclusief 5 dB aftrek 

 

 
Figuur 3.3 

Geluidbelasting Scandinaviëlaan inclusief 5 dB aftrek 
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Uit het voorgaande blijkt dat de geluidbelasting vanwege zowel het wegverkeer op de Urkerweg als 

de Scandianaviëlaan hoger is dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffings-

waarde van 63 dB wordt echter niet overschreden. De geluidbelasting vanwege de Urkerweg 

bedraagt ten hoogste 54 dB op de gevels van de dagbesteding en 53 dB op de gevels van de 

woningen. De geluidbelasting vanwege de Scandianaviëlaan bedraagt ten hoogste 52 dB op de 

gevels van de dagbesteding en 54 dB op de gevels van de woningen. 

 

Voor de volledigheid (en leesbaarheid) zijn de figuren ook nogmaals opgenomen in bijlage III. 

 

Geluidbeperkende maatregelen 

In principe moeten geluidbeperkende maatregelen getroffen worden om de geluidbelasting terug te 

brengen tot de voorkeursgrenswaarde. Om de geluidbelasting te reduceren zou een geluid-

reducerend wegdek kunnen worden aangebracht of een geluidscherm worden gerealiseerd. Als - 

verdergaande - geluidbeperkende maatregelen onvoldoende doeltreffend zijn of overwegende 

bezwaren van stedenbouwkundige of financiële aard ontmoeten, kan de gemeente 

Noordoostpolder een hogere waarde voor de geluidbelasting op de gevels vaststellen. 

 

 Geluidreducerend wegdek 

Het aanbrengen van een ‘stil wegdek’ (bijvoorbeeld dunne deklagen B) geeft bij een snelheid 

van 50 km/u een afname van de geluidbelasting van 3 à 4 dB. Deze afname is onvoldoende 

om voor een groot deel van de bebouwing de geluidbelasting terug te brengen tot de voor-

keursgrenswaarde. Er zijn extra maatregelen nodig.  

Een stil wegdek kent ook nadelen. Het is vaak minder goed bestand tegen wringend verkeer 

(mechanische beschadiging van het wegdek), waardoor het aanbrengen van deze wegdekken 

op kruispunten of rotondes meestal civieltechnische bezwaren ontmoet. Daarom kan maar op 

een beperkt deel van de beschouwde wegen een ‘stil wegdek’ worden toegepast.  

 

 Geluidscherm 

Voor een voldoende geluidafschermende werking moeten geluidschermen een hoogte hebben 

die een relatie heeft met de hoogte van de achterliggende bebouwing. Bij laagbouw kunnen 

lage geluidschermen worden geplaatst en bij hoogbouw moeten hoge schermen worden 

gerealiseerd. Om in de onderhavige situatie de hogere bouwlagen te beschermen, zou een 

scherm met een hoogte van meer dan 2 meter langs de Urkerweg en de Scandianaviëlaan 

geplaatst moeten worden. Een dergelijk hoog scherm vormt in de onderhavige situatie een 

stedenbouwkundig en architectonisch ongewenste barrière. Tevens kunnen zich verkeers-

gevaarlijke situaties voordoen nabij de kruisingen (belemmering zicht). Bovendien is het 

realiseren van een gesloten geluidscherm praktisch onmogelijk vanwege de in- en uitritten. 

 

 Overige maatregelen 

Door het verlagen van de maximumsnelheid van 50 naar 30 km/u zijn de wegen niet 

gezoneerd in de zin van de Wet geluidhinder. Geluidgevoelige objecten die langs een niet-

gezoneerde weg zijn gelegen, behoeven niet in een akoestisch onderzoek betrokken te 

worden. Beide de Urkerweg en de Scandianaviëlaan betreffen een (doorgaande) ontsluitings-

wegen waar een goede doorstroming van het verkeer gewenst is. Om deze in te richten als 

een 30 km/u-zone, zouden snelheidsbeperkende voorzieningen gerealiseerd moeten worden 

die de doorstroming van het verkeer juist zouden belemmeren. Het verlagen van de intensiteit 

is niet mogelijk vanwege praktische bezwaren. 
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Conclusie geluidbeperkende maatregelen 

Bij dit project zijn geluidbeperkende maatregelen geen optie. De maatregelen zijn niet doeltreffend 

genoeg en kennen technische, financiële en stedenbouwkundige bezwaren. De gemeente 

Emmeloord (Noordoostpolder) kan in dit geval een hogere waarde voor de geluidbelasting vast-

stellen. Daar zijn in de meeste gemeenten voorwaarden aan verbonden. 

3.2 Toetsing aan het gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Noordoostpolder heeft geen aanvullend geluidbeleid met betrekking tot verkeers-

lawaai. Op basis hiervan kan de gemeente Emmeloord zonder aanvullende voorwaarden een 

hogere waarde voor de geluidbelasting vaststellen voor de Urkerweg en de Scandianaviëlaan. 

3.3 Gecumuleerde geluidbelasting 

De Wet geluidhinder verplicht bij verlening van een hogere waarde de cumulatie van verschillende 

geluidbronnen in beeld te brengen. In deze situatie betreft dat de gecumuleerde geluidbelasting 

van alleen alle omliggende wegen. In figuur 3.4 is de gecumuleerde geluidbelasting vanwege het 

wegverkeer gepresenteerd. Het betreft de geluidbelasting zonder toepassing van 5 dB aftrek 

volgens artikel 110g uit de Wet geluidhinder.  

 

 
Figuur 3.4 

Geluidbelasting alle wegen exclusief 5 dB aftrek 

 

De gecumuleerde geluidbelasting vanwege de wegen bedraagt ten hoogte 60 dB op de gevels van 

de dagbesteding en 59 dB op de gevels van de woningen.  
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4 Conclusie 

Voor het plan nieuwbouw EMB Philadelphia in Emmeloord hebben wij een akoestisch onderzoek 

gedaan. Hierbij is getoetst aan de Wet geluidhinder. De gemeente Noordoostpolder heeft geen 

aanvullend geluidbeleid voor verkeerslawaai. 

 

Uit het onderzoek blijkt het volgende. 

 Kometenlaan: de geluidbelasting is lager dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Vanwege 

deze weg zijn er geen bezwaren tegen de ontwikkeling van het plan. 

 Urkerweg: de geluidbelasting is maximaal 54 dB op de gevels van de dagbesteding en 53 dB 

op de gevels van de woningen. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. 

 Scandinaviëlaan: de geluidbelasting is maximaal 52 dB op de gevels van de dagbesteding en 

54 dB op de gevels van de woningen. Hiermee wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 

overschreden. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB wordt niet overschreden. 

 Urkerweg en Scandinaviëlaan: een hogere waarde voor de geluidbelasting op de gevels van 

de woningen en dagbesteding moet worden vastgesteld door de gemeente Noordoostpolder. 

Daar zijn géén aanvullende voorwaarden aan verbonden. 

 Wij adviseren om de geluidwering van de gevels van de woningen en de dagbesteding af te 

stemmen op de gecumuleerde geluidbelasting vanwege alle bronnen. Op deze manier worden 

de bewoners optimaal beschermd tegen de geluidbelasting in de omgeving en wordt een goed 

woon- en leefklimaat gewaarborgd. 

 

 

LBP|SIGHT BV 

 
ing. M.J.M. (Monique) van Bemmelen 

Bijlagen: 3 
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Bijlage I  
Wettelijk kader  
 
Definitie weg 

Een weg is voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande weg alsmede een spoorweg die 

niet is aangegeven op de kaart, bedoeld in artikel 106, of de geluidplafondkaart (artikel 1 van de 

Wet geluidhinder). Dit betekent dat trams tot het wegverkeer behoren. 

 

Geluidzones 

Conform de Wet geluidhinder moet voor nieuw te realiseren geluidgevoelige objecten binnen de 

geluidzone van een geluidbron een akoestisch onderzoek uitgevoerd worden. Hierbij moet verslag 

gedaan worden van de geluidbelasting op de gevels van de nieuwbouw vanwege die geluidbron. 

Wanneer de nieuwbouw binnen de geluidzones van meerdere geluidbronnen is gesitueerd, moet 

de geluidbelasting vanwege die afzonderlijke bronnen beschouwd worden.  

 

Tabel I.1 

Geluidzones wegverkeer 

Stedelijk gebied 

1 – 2 rijstroken 200 m 

3 of meer rijstroken 350 m 

Buitenstedelijk gebied 

1 – 2 rijstroken 250 m 

3 – 4 rijstroken 400 m 

5 of meer rijstroken 600 m 

 Stedelijk gebied: Gebied binnen de bebouwde kom, met uitzondering van het gebied binnen de bebouwde kom binnen 

de zone van een auto(snel)weg. 

 Buitenstedelijk gebied: Het gebied buiten de bebouwde kom en het gebied binnen de bebouwde kom binnen de zone 

van een auto(snel)weg. 

 Bebouwde kom: De bebouwde kom volgens de Wegenverkeerswet 1994. 

 Auto(snel)weg: Een auto(snel)weg volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in de praktijk moet 

langs de weg een auto(snel)weg bord zijn geplaatst. 

 

 
Geluidgevoelige objecten 

De Wet geluidhinder stelt alleen eisen aan de geluidbelasting op de gevels van geluidgevoelige 

gebouwen. Geluidgevoelige gebouwen zijn:  

 Woning 

 Onderwijsgebouw 

 Ziekenhuis 

 Verpleeghuis 

 Verzorgingstehuis 

 Psychiatrische inrichting 

 Kinderdagverblijf 

 Woonwagenstandplaats (als bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de Wet op de huurtoeslag) 

 Ligplaats in het water, bestemd om door een woonschip te worden ingenomen 

 

Overige gebouwen zijn niet geluidgevoelig. 

http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0008659&artikel=1&g=2015-12-22&z=2016-02-25
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Aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder 

Voordat de berekende geluidbelasting vanwege wegverkeer op de gevel van een geluidgevoelig 

object wordt getoetst aan de wettelijke grenswaarden, mag een aftrek volgens artikel 110g Wet 

geluidhinder worden toegepast. Door deze aftrek toe te passen, wordt rekening gehouden met de 

verwachting dat de geluidemissie van motorvoertuigen in de toekomst gereduceerd wordt.  

 

Voor wegen waar de representatief te achten snelheid voor de lichte motorvoertuigen lager dan 

70 km/u is, bedraagt de aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder 5 dB. Voor wegen met een 

snelheid vanaf 70 km/u is de aftrek: 

 3 dB als de geluidbelasting zonder toepassing van artikel 110g Wet geluidhinder 56 dB is; 

 4 dB als de geluidbelasting zonder toepassing van artikel 110g Wet geluidhinder 57 dB is; 

 2 dB als de geluidbelasting afwijkt van de onder de hiervoor genoemde waarden. 

 

Bij de bepaling van de eventueel benodigde geluidwerende voorzieningen in de gevel mag de 

aftrek volgens artikel 110g Wet geluidhinder niet worden toegepast. 
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Bijlage II  
Wegverkeergegevens  
 

 
Figuur 4.1 

Verkeersgegevens Urkerweg west - 2027 

 

 
Figuur 4.2 

Verkeersgegevens Urkerweg oost - 2027 
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Figuur 4.3 

Verkeersgegevens Scandinaviëlaan - 2027 

 

 
Figuur 4.4 

Verkeersgegevens Kometenlaan - 2027 
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Figuur 4.5 

Verkeersgegeven rotonde volgend  

uit figuur 4.1 t/m 4.4 - 2027 
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Bijlage III  
Figuren  
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Indicatieve berekening wegverkeerslawaai; gevelbelasting ‘Plan Philadelphia/ Groenhorst’ 
versie situatie 2017, aangepast: verplaatsing geplande bebouwing met recente verkeersintensiteiten 

  
48dB-contour zonder aftrek Wgh (gecumuleerd: 
Urkerweg; Scandinaviëlaan; Kometenlaan) 

48dB-contour met 5dB aftrek Wgh (gecumuleerd: 
Urkerweg; Scandinaviëlaan; Kometenlaan) 

 

  
Gevelbelasting invallende waarde zonder aftrek Wgh 
(gecumuleerd: Urkerweg; Scandinaviëlaan; 
Kometenlaan) 

Gevelbelasting invallende waarde met 5dB aftrek Wgh 
(gecumuleerd: Urkerweg; Scandinaviëlaan; Kometenlaan) 

 

  
Gevelbelasting (invallende waarde) met 5dB aftrek 
Wgh; vanwege Urkerweg 

Gevelbelasting (invallende waarde) met 5dB aftrek Wgh; 
vanwege Scandinaviëlaan en Kometenlaan 

 
Gevelwaarden ‘xx’/’xx’ = ‘1e woonlaag’/’2e woonlaag’. 
Verkeersintensiteiten zijn van 2015/2016 en geëxtrapoleerd naar het maatgevende jaar 2027. 

Incl. Relevante reflecterende/ afschermende  objecten en kruispuntcorrectie 
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Quickscan flora en fauna 

Scandinaviëlaan 35 Emmeloord 
 
Rapportnummer 17-0063 

www.starobv.nl



 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Quickscan flora en fauna 
 
 
 
Scandinaviëlaan 35 Emmeloord 
 
maart 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Rapportnummer:   17-0063 
 
In opdracht van: Stichting Philadelphia Zorg 

Postbus 1255 
3800 BG Amersfoort 

 
Uitgevoerd door: Staro Natuur en Buitengebied 
  Lodderdijk 38a 
  5421 XB Gemert 
  tel.  0492-450161 
  fax. 0492-450162 
  www.starobv.nl 

 
Veldonderzoek:  ing. J.J.F. Rotteveel 
 
Auteur:  ir. N Arts  
 
Kwaliteitscontrole: ir. E.J.F. Claassen 

 



 

  

Inhoud 
 

1  Inleiding ........................................................................................................................................... 3 

1.1  Aanleiding ................................................................................................................................ 3 

1.2  Doel ......................................................................................................................................... 3 

1.3  Zorgplicht ................................................................................................................................. 3 

1.4  Leeswijzer ................................................................................................................................ 3 

 

2  Plangebied ...................................................................................................................................... 5 

2.1  Ligging en beschrijving plangebied ......................................................................................... 5 

2.2  Voorgenomen plannen ............................................................................................................ 7 

 

3  Methode ........................................................................................................................................... 8 

 

4  Natuurwaarden ............................................................................................................................... 9 

4.1  Beschermde gebieden ............................................................................................................. 9 

4.2  Beschermde soorten ............................................................................................................. 10 

4.2.1  Flora ................................................................................................................................... 10 

4.2.2  Vlinders en libellen ............................................................................................................ 11 

4.2.3  Kevers en slakken ............................................................................................................. 11 

4.2.4  Vissen ................................................................................................................................ 11 

4.2.5  Reptielen en amfibieën ...................................................................................................... 12 

4.2.6  Vogels ................................................................................................................................ 13 

4.2.7  Zoogdieren ......................................................................................................................... 14 

 

5  Conclusies .................................................................................................................................... 17 

 

Geraadpleegde bronnen ..................................................................................................................... 19 

 

Bijlagen 

Bijlage 1 Wet- en regelgeving 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

Quickscan flora en fauna, Scandinaviëlaan 35 Emmeloord, maart 2017             3 

 

1 Inleiding 
 

 

1.1 Aanleiding 

 

Initiatiefnemer is voornemens de locatie Scandinaviëlaan 35 te Emmeloord te 

herbestemmen en nieuwbouw te realiseren. In verband met de planologische 

procedure is het noodzakelijk een quickscan flora en fauna uit te voeren. Door middel 

van de quickscan wordt in beeld gebracht of de ontwikkeling in strijd is met de 

natuurwetgeving en hoe eventuele strijdigheid met de wet voorkomen kan worden.  

 
Vanaf 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze 

wet vervangt de drie voormalige wetten op het gebied van soort- en 

gebiedsbescherming; Boswet, Natuurbeschermingswet 1998 en Flora- en faunawet.  

 
 

1.2 Doel 

 

Doel van het onderliggende onderzoek is te bepalen of de wijzigingen binnen het 

plangebied mogelijk leiden tot overtreding van de natuurwetgeving. Voor 

soortbescherming en gebiedsbescherming is sinds 1 januari 2017 de Wet 

natuurbescherming (wn) van belang. Daarnaast is gebiedsbescherming vastgelegd in 

het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen EHS genoemd). In bijlage 1 wordt 

deze wet- en regelgeving uitgebreid beschreven. 

 

Het in deze rapportage beschreven onderzoek heeft tot doel het vaststellen van de 

(mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten die zijn opgenomen in paragraaf 

3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming. Tevens heeft het onderzoek tot doel 

vast te stellen op welke wijze en in welke mate de voorgenomen ontwikkeling invloed 

kan hebben op het eventueel voorkomen van beschermde soorten. Op basis van dit 

onderzoek kan worden vastgesteld welke maatregelen getroffen en vervolgstappen 

genomen dienen te worden om te voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving zal 

worden gehandeld. Aanvullend zal worden bepaald of voorgenomen ontwikkelingen 

effect hebben op de beschermde natuurwaarden van nabijgelegen natuurgebieden.  

 

 

1.3 Zorgplicht 

 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet wettelijk beschermde soorten, 

kent de Wet natuurbescherming een zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat een ieder 

voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende planten en dieren, 

alsmede voor hun directe leefomgeving. Dit betekent dat handelingen (of het nalaten 

hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn voor 

planten en/of dieren, niet mogen worden uitgevoerd. 

 

 

1.4 Leeswijzer 

 

In hoofdstuk 2 wordt een beschrijving gegeven van het plangebied en de 

voorgenomen ontwikkelingen. In hoofdstuk 3 wordt de gebruikte onderzoeksmethode 
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besproken. De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten en 

gebieden en de effecten van de geplande ingrepen op aanwezige beschermde 

natuurwaarden worden beschreven in hoofdstuk 4. In dit hoofdstuk wordt tevens 

ingegaan op de mogelijke noodzaak tot het treffen van mitigerende maatregelen. In 

het laatste hoofdstuk zijn de conclusies uiteengezet. 
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2 Plangebied 
 

 

2.1 Ligging en beschrijving plangebied 

 

Het plangebied ligt aan de Scandinaviëlaan 35 in de bebouwde kom van gemeente 

Emmeloord, provincie Flevoland. Aan de noordkant van het plangebied is een 

wijkcentrum te vinden, aan de oostkant van het plangebied staat het Groenhorst 

college, ten zuiden van het plangebied loopt de Urkerweg en aan de westkant ligt de 

Scandinaviëlaan.  

 

Het plangebied bestaat uit een klein park met een grasveld, drie kleine bosjes, een 

skatepark en een klein gebouw van een biljartvereniging. Op luchtfoto’s is binnen het 

plangebied een groot gebouw (sporthal) zichtbaar, dit gebouw is inmiddels gesloopt. 

 

De ligging van het plangebied in de wijdere omgeving is weergegeven in figuur 1. De 

globale begrenzing van het onderzoeksgebied is weergegeven in figuur 2. Op pagina’s 

6 en 7 is een foto-impressie van het plangebied opgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Ligging plangebied (rode vlak) in de wijdere omgeving (bron: Google Maps) 
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Foto 1. Bosje in noorden van plangebied 

Figuur 2. Globale begrenzing plangebied (bron: Esri) 

Foto 2. Gebouw van biljartvereniging in noordoosten 
van plangebied 

Foto 3. Spouwmuur in gebouw van biljartvereniging in 
noordoosten van plangebied 

Foto 4. Bosje grenzend aan gebouw van 
biljartvereniging langs oostgrens van plangebied 
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2.2 Voorgenomen plannen 

 

Initiatiefnemer is voornemens de locatie Scandinaviëlaan 35 te Emmeloord te 

herbestemmen en nieuwbouw te realiseren. Het gebouw van de biljartvereniging wordt 

gesloopt. Hiervoor heeft reeds een sloopmelding plaatsgevonden. 

 

 

 

 

 

Foto 5. Bosje in zuiden van plangebied Foto 6. Grasveld in midden van plangebied 
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3 Methode 
 

 

In het kader van deze quickscan heeft een bronnenonderzoek plaatsgevonden waarbij 

gekeken is naar gebiedsgerichte bescherming en mogelijke aanwezigheid van beschermde 

soorten in het plangebied. Voor het soortenonderzoek is gebruikgemaakt van gegevens van 

het dataloket van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM), de websites Vlindernet.nl, 

Libellennet.nl, Waarneming.nl, verspreidingsatlas.nl en Telmee.nl en diverse 

verspreidingsatlassen.  

Voor de gebiedsgerichte bescherming is gekeken naar de aanwezigheid van relevante 

natuurterreinen in de omgeving. De ligging van Natura 2000-gebieden (o.a. Habitat- en 

Vogelrichtlijngebieden) en het Natuurnetwerk Nederland in de nabijheid van het plangebied 

zijn onderzocht.  

 

Daarnaast heeft een veldbezoek plaatsgevonden waarbij alle op de locatie aanwezige 

biotopen zijn opgenomen. De aanwezigheid van deze biotopen vormt de basis voor de 

mogelijkheid tot het voorkomen van beschermde soorten. Naast de biotopen zijn directe en 

indirecte aanwijzingen opgenomen die duiden op het voorkomen van beschermde soorten. 

Dergelijke aanwijzingen zijn bijvoorbeeld het fysiek aantreffen van exemplaren van soorten en 

het aantreffen van holen, uitwerpselen, prooiresten, vraat-, loop- en veegsporen. Deze 

waarnemingen zijn bij de beoordeling betrokken. De aanwezige biotopen zijn vergeleken met 

de habitateisen van beschermde planten- en diersoorten. Op basis van deze vergelijking en 

expert judgement is beoordeeld welke van deze soorten in het plangebied kunnen voorkomen. 

Een eenmalig veldbezoek is nadrukkelijk geen volledige inventarisatie. Dat betekent dat op 

basis van een eenmalig veldbezoek het voorkomen van soorten niet per definitie is uit te 

sluiten. 

De bevindingen van het veldbezoek en het literatuuronderzoek zijn vervolgens gebundeld in 

deze rapportage. 

 

Het veldbezoek dat voor dit onderzoek is uitgevoerd, heeft plaatsgevonden op 22 februari 

2017 in de ochtend onder de volgende weersomstandigheden: regen, bewolkt, harde wind en 

circa 8 ˚C.  
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4 Natuurwaarden 
 

  

4.1 Beschermde gebieden 

 

Natura 2000 

Uit de kaarten van de gebiedendatabase op de website van het ministerie van 

Economische Zaken (EZ) blijkt dat het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied op 

ongeveer 10 kilometer afstand van het plangebied ligt, zie figuur 3. Dit betreft het 

Natura 2000-gebied IJsselmeer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effectbeoordeling 

Doordat het plangebied buiten een Natura 2000-gebied ligt, kunnen alleen effecten 

optreden als gevolg van externe werking. Gezien de relatief grote afstand tot het 

dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied (10 kilometer) is het redelijkerwijs uit te sluiten dat 

negatieve effecten ontstaan op het Natura 2000-gebied. 

 

Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Het Natuurnetwerk Nederland 

(voorheen EHS genoemd) heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met 

elkaar te verbinden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en 

met het omringende agrarisch gebied. Vanaf 2014 zijn de provincies verantwoordelijk 

voor het Natuurnetwerk Nederland.  

Uit de kaarten van de kaartbank op de website van de provincie Flevoland, blijkt dat 

het plangebied geen deel uitmaakt van het NNN. Het dichtstbijzijnde natuurgebied dat 

behoort tot de NNN betreft de verbindingszone Urker- en Zwolsevaart op ongeveer 

Figuur 3. Ligging plangebied (rood vlak) ten opzichte van het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 

IJsselmeer (geel) op 10 km afstand (bron: http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000) 
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600 meter afstand van het plangebied. De ligging van het NNN ten 

opzichte van het plangebied is weergegeven in figuur 4.  

 

 

Effectbeoordeling 

Het plangebied behoort niet tot het NNN. Gezien de relatief grote afstand tussen het 

plangebied en de NNN en de lokale en aard van de plannen is het redelijkerwijs uit te 

sluiten dat de voorgenomen plannen een negatief effect hebben op het nabijgelegen 

NNN.  

 

Conclusie  

Het is gezien de lokale aard van de plannen en de relatief grote afstand tot 

beschermde gebieden redelijkerwijs uit te sluiten dat de voorgenomen plannen 

negatieve effecten tot gevolg zullen hebben op Natura 2000-gebieden en/of het NNN. 

 

 

 4.2 Beschermde soorten 
 

Deze paragraaf beschrijft het mogelijk voorkomen van beschermde soorten in het 

plangebied. Per soortgroep wordt beschreven welke soorten worden verwacht, wat de 

mogelijke effecten van de ingreep zijn en of mitigerende maatregelen nodig zijn.  

 

 

4.2.1 Flora 

 

Bevindingen van het veldbezoek tonen aan dat binnen het plangebied 

geschikte biotopen voor beschermde plantensoorten ontbreken.  

Het is derhalve redelijkerwijs uit te sluiten dat binnen het plangebied 

beschermde plantensoorten voorkomen. 

 

Figuur 4. Ligging plangebied (rode lijn) ten opzichte van het NNN op 600 meter afstand (groen, definitie: 

‘’waardevol’’). Dit betreft de verbindingszone Urker- en Zwolse Vaart. 

 (bron: http://ehs.flevoland.nl/). 
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Conclusie 

Vanwege het ontbreken van geschikte biotopen is het voorkomen van 

beschermde plantensoorten in het plangebied redelijkerwijs uit te sluiten. 

 

 

4.2.2 Vlinders en libellen 

 

Bevindingen uit het veldbezoek tonen aan dat in het gehele plangebied geen 

geschikte biotopen aanwezig zijn en specifieke waardplanten ontbreken voor 

het voorkomen van beschermde dagvlindersoorten. Beschermde dagvlinders 

hebben specifieke habitateisen; het plangebied voldoet hier niet aan. 

 

Uit het veldbezoek blijkt dat in het plangebied geen geschikte biotopen 

aanwezig zijn voor het voorkomen van beschermde soorten libellen. Door het 

ontbreken van oppervlaktewater is geen voortplantingsbiotoop voor libellen 

aanwezig.  

 

Conclusie 

Vanwege het ontbreken van geschikte biotopen is het voorkomen van 

beschermde soorten dagvlinders en libellen in het plangebied uit te sluiten.  

 

 

4.2.3 Kevers en slakken 

 

Beschermde soorten houtkevers zijn afhankelijk van bijzondere habitattypen 

als oude (naald)bossen. Deze habitattypen zijn niet aanwezig in het 

plangebied. Het voorkomen van beschermde houtkevers in het plangebied 

kan daarom worden uitgesloten. 

Beschermde waterkevers en aquatische slakkensoorten platte schijfhoren en 

Bataafse stroommossel zijn afhankelijk van permanente wateren. In het 

plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Het voorkomen van 

beschermde waterkevers in het plangebied kan daarom worden uitgesloten.  

 

Conclusie 

In het plangebied ontbreken geschikte biotopen voor beschermde soorten 

slakken en kevers. Het voorkomen van deze soorten in het plangebied is 

derhalve uit te sluiten. 

 

 

4.2.4 Vissen 

 

In het plangebied is geen oppervlaktewater aanwezig. Vanwege het ontbreken 

van oppervlaktewater is het uit te sluiten dat (beschermde) vissen voorkomen 

in het plangebied.  

 

Conclusie  

Vanwege het ontbreken van geschikt oppervlaktewater is het uit te sluiten dat 

(beschermde) vissoorten voorkomen in het plangebied.  

  

  



 

Quickscan flora en fauna, Scandinaviëlaan 35 Emmeloord, maart 2017             12 

 

4.2.5 Reptielen en amfibieën 

 

Uit gegevens van verspreidingskaart amfibieën van Nederland 2015 van de 

website van het netwerk ecologische monitoring, RAVON en De amfibieën en 

reptielen van Nederland (Creemers & Van Delft, 2009) blijkt dat in de 

omgeving van het plangebied de volgende soorten voorkomen: rugstreeppad 

(§3.2 wn), meerkikker en bruine kikker (§3.3 wn). 

Op een ruimere afstand van het plangebied komt de reptielsoort ringslang 

voor (§3.3 wn). 

 

Vanwege het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied is in het 

plangebied geen voortplantingsbiotoop aanwezig voor amfibieën. Het 

plangebied is daarmee ook ongeschikt als leefgebied voor meerkikker. 

Het korte grasland en de aanwezige verharding in het plangebied vormen 

geen geschikt leefgebied voor amfibieën. De bosschages in het plangebied 

vormen geschikt landhabitat en overwinteringsbiotoop voor algemene 

amfibieën uit §3.3 wn; gewone pad en bruine kikker.  

 

In het plangebied dat bestaat uit kort grasland, verharding en enkele 

bosschages in het centrum van Emmeloord is geen geschikt biotoop aanwezig 

voor rugstreeppad. De rugstreeppad is een pionierssoort die voorkomt in 

terreinen met een hoge natuurlijke of door mensen ingebrachte dynamiek 

(Creemers & Van Delft, 2009). Het voorkomen van rugstreeppad in het 

plangebied kan derhalve worden uitgesloten.  

Bij de werkzaamheden in het gebied dient men wel rekening houden met de 

mogelijkheid dat de rugstreeppad het werkgebied koloniseert, aangezien deze 

pioniersoort snel nieuwe gebieden in gebruik kan nemen. 

 

De ringslang is gebonden aan waterrijke habitats. In het plangebied ontbreekt 

geschikt biotoop voor de ringslang. Het voorkomen van ringslang in het 

plangebied kan derhalve worden uitgesloten. 

 

Effectbeoordeling 

De amfibiesoorten gewone pad en bruine kikker gebruiken het plangebied 

mogelijk als leefgebied. Het kappen van de bosschages kan negatieve 

effecten tot gevolg hebben op deze soorten.  

 

Mitigerende maatregelen 

Voor de amfibiesoorten gewone pad en bruine kikker geldt in provincie 

Flevoland een vrijstelling van de verbodsbepalingen, met uitzondering van het 

verbod tot het opzettelijk doden, van de Wet natuurbescherming. Opzettelijk 

doden is in dit geval niet aan de orde, het is derhalve niet noodzakelijk om 

mitigerende maatregelen te nemen. 

 

Tip: Om te voorkomen dat rugstreeppadden de bouwlocatie koloniseren dient 

te worden voorkomen dat in het gebied zandhopen blijven liggen of dienen 

deze met plastic te worden afgedekt. Daarnaast moet zoveel mogelijk worden 

voorkomen dat plassen (bijvoorbeeld water in rijsporen) aanwezig zijn. 
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Conclusie 

De amfibiesoorten gewone pad en bruine kikker gebruiken het plangebied 

mogelijk als leefgebied. Voor deze amfibiesoorten geldt een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Wel blijft voor deze 

soorten de zorgplicht gelden. 

 

 

4.2.6 Vogels 

 

Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor diverse 

vogelsoorten.  

Tijdens het veldbezoek zijn o.a. boomklever, spreeuw en boomkruiper 

(zingend) waargenomen. De boomklever en spreeuw zijn waargenomen in 

het zuidelijk gelegen bosje. In de bosschages zijn geen bomen met holten of 

(jaarrond beschermde) nesten waargenomen. 

 
Effectbeoordeling 

Het plangebied is geschikt als foerageer- en broedgebied voor algemene 

vogelsoorten. Negatieve effecten op foerageergebied zijn redelijkerwijs uit te 

sluiten; in de directe omgeving van het plangebied is voldoende geschikt 

alternatief foerageer- en broedgebied aanwezig.  

Voor de algemeen voorkomende vogelsoorten geldt dat, indien exemplaren 

aan het broeden zijn, het verwijderen van bomen en beplanting niet kan 

plaatsvinden zonder deze dieren te verstoren. Gedurende het broeden zijn de 

nesten van vogels en de functionele leefomgeving strikt beschermd.  

 

Mitigerende maatregelen  

Door bomen en struiken buiten het broedseizoen van vogels te 

verwijderen/snoeien wordt voorkomen dat negatieve effecten zullen optreden 

ten aanzien van algemeen voorkomende vogelsoorten. Het broedseizoen 

loopt globaal van half maart tot en met juli. In het kader van de Wet 

natuurbescherming wordt echter geen standaardperiode gehanteerd. Van 

belang is of een broedgeval aanwezig is, ongeacht de periode. 

 

Conclusie  

Het plangebied is geschikt als broed- en foerageergebied voor algemeen 

voorkomende vogelsoorten. De voorgenomen plannen zullen geen negatieve 

effecten hebben ten aanzien van foerageer- en/of broedgebied. Indien vogels 

aan het broeden zijn, kan het verwijderen van bomen en beplanting niet 

plaatsvinden zonder deze dieren te verstoren. Door bomen en struiken buiten 

het broedseizoen van vogels te verwijderen/snoeien wordt voorkomen dat 

negatieve effecten zullen optreden ten aanzien van algemeen voorkomende 

vogelsoorten. In het kader van de Wet natuurbescherming wordt echter geen 

standaardperiode gehanteerd. Van belang is of een broedgeval aanwezig is, 

ongeacht de periode. 
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4.2.7 Zoogdieren 
 
 

Tijdens het veldbezoek zijn geen zoogdieren of sporen van zoogdieren 

waargenomen.  

 

Vleermuizen 

Uit de Atlas van de Nederlandse vleermuizen (1997), Korsten en Regelink 

(2010) blijkt dat de soorten gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, 

rosse vleermuis, laatvlieger, tweekleurige vleermuis, gewone 

grootoorvleermuis, watervleermuis, meervleermuis, franjestaart en 

baardvleermuis (alle §3.2 wn) voorkomen in de omgeving van het plangebied.  

 

Het plangebied is geschikt als foerageer- en leefgebied voor vleermuizen en 

het is aannemelijk dat regelmatig vliegactiviteit van vleermuizen in het 

plangebied is.  

Door de bouwkundige constructie en de geringe omvang van het gebouw van 

de biljartvereniging is het redelijkerwijs uit te sluiten dat vleermuizen dit 

gebouw in de winterperiode (november t/m maart) gebruiken.  

In het plangebied zijn geen bomen met holten aangetroffen die kunnen dienen 

als vleermuisverblijfplaats. 

 

Overige zoogdieren 

Het plangebied kan verder (onderdeel van) het leefgebied vormen van 

algemene soorten grondgebonden zoogdieren: egel, steenmarter en diverse 

algemene muizensoorten (alle §3.3 wn).  

Tijdens het veldbezoek zijn geen (sporen van) vaste rust- en verblijfplaatsen 

van meer zeldzame en meer kritische beschermde soorten grondgebonden 

zoogdieren van §3.2 wn en/of §3.3 wn aangetroffen. Gezien de kenmerken en 

het gebruik van het plangebied en de ligging binnen de bebouwde kom kan 

het voorkomen van meer zeldzame en meer kritische grondgebonden 

zoogdieren van §3.2 en §3.3 redelijkerwijs worden uitgesloten.  

 

Effectbeoordeling 

Het onderzoeksgebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. De 

voorgenomen ontwikkeling zal geen negatief effect hebben op de functie van 

het plangebied als foerageergebied. Het plangebied blijft geschikt als 

foerageergebied voor vleermuizen en ook in de directe omgeving blijft 

voldoende alternatief, even geschikt foerageergebied behouden.  

Het is redelijkerwijs uit te sluiten dat vleermuizen in de winterperiode 

(november t/m maart) in het gebouw verblijven. Wanneer voor eind maart het 

gebouw wordt gesloopt, wordt voorkomen dat vleermuizen worden gedood. 

Als voorafgaand aan de sloop in de directe omgeving tijdelijke alternatieve 

verblijfplaatsen (vleermuiskasten) en in de nieuwbouw permanente 

verblijfplaatsen worden aangeboden, blijft de functionaliteit in het gebied 

behouden.  

  
Mogelijk behoort het plangebied tot het leefgebied van een aantal 

grondgebonden zoogdieren van §3.3 wn; egel en diverse algemene 

muizensoorten. De voorgenomen ontwikkeling heeft mogelijk een negatief 
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effect op deze soorten, doordat leefgebied verdwijnt. De 

voorgenomen plannen zullen geen negatief effect hebben op de steenmarter. 

Steenmarters maken gebruik van een groot territorium en in de omgeving van 

het plangebied blijft voldoende geschikt leefgebied beschikbaar voor 

steenmarters. 

 
Mitigerende maatregelen  

Het gebouw dient voor eind maart te worden gesloopt. Tenminste 5 dagen 

voorafgaand aan de sloop van het gebouw dient het gebouw ongeschikt 

gemaakt te worden voor vleermuizen. Dit kan het beste worden gedaan door 

tocht en lichtinval in de spouw te realiseren, bijvoorbeeld door de hoeken van 

het gebouw over de volledige hoogte van de muur te verwijderen. 

Voordat het gebouw wordt gesloopt dienen minimaal 5 vleermuiskasten in de 

directe omgeving aanwezig te zijn. Deze moeten bij voorkeur worden 

opgehangen aan gebouwen, indien dit niet mogelijk is kan het ook aan een 

boom. De vleermuiskasten dienen tenminste op 3 meter hoogte te worden 

opgehangen. Om ervoor te zorgen dat ook in de nieuwe situatie 

mogelijkheden voor verblijfplaatsen in het gebied aanwezig zijn, dienen in de 

nieuwbouw minimaal 5 permanente voorzieningen hiervoor te worden 

aangebracht, bijvoorbeeld vleermuiskasten die in de spouwmuur gebouwd 

kunnen worden. 

 

Het is mogelijk dat egel en diverse algemene muizensoorten (alle §3.3 wn) het 

plangebied als landhabitat gebruiken. De voorgenomen plannen hebben 

mogelijk een negatief effect op deze soorten. Voor deze soorten geldt in 

provincie Flevoland in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een algehele 

vrijstelling van de verbodsbepalingen, met uitzondering van het verbod tot het 

opzettelijk doden, van de Wet natuurbescherming. Opzettelijk doden is in dit 

geval niet aan de orde, het is derhalve niet noodzakelijk om mitigerende 

maatregelen te nemen.  

 

Conclusie 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Negatieve 

effecten op het foerageergebied zijn redelijkerwijs uit te sluiten. Door de 

bouwkundige constructie en de geringe omvang van het gebouw van de 

biljartvereniging is het redelijkerwijs uit te sluiten dat vleermuizen dit gebouw 

in de winterperiode (november t/m maart) gebruiken. Door het gebouw voor 

eind maart te slopen, wordt voorkomen dat vleermuizen worden gedood. 

Tenminste 5 dagen voorafgaand aan de sloop dient het gebouw ongeschikt te 

worden gemaakt voor vleermuizen. Voordat het gebouw wordt gesloopt, 

dienen minimaal 5 vleermuiskasten te zijn opgehangen in de directe 

omgeving. In de nieuwbouw dienen minimaal 5 permanente verblijfplaatsen 

voor vleermuizen te worden gerealiseerd.  

 

Het plangebied is voor een aantal grondgebonden zoogdieren van §3.3 van 

de Wet natuurbescherming, egel en diverse algemene muizensoorten, 

geschikt als (onderdeel van hun) leefgebied. Voor deze soorten van §3.3 wn 

geldt in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een algehele vrijstelling van de 

verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming. Het is derhalve niet 

noodzakelijk om mitigerende maatregelen uit te voeren voor deze 
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zoogdiersoorten. De voorgenomen plannen zullen geen negatief 

effect hebben op de steenmarter (§3.3 wn). 
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5 Conclusies 
 

 

 Beschermde gebieden  

Het is gezien de kleinschalige aard van de plannen en de relatief grote afstand tot 

beschermde gebieden redelijkerwijs uit te sluiten dat de voorgenomen plannen negatieve 

effecten tot gevolg zullen hebben op Natura 2000-gebieden en/of het NNN. 

 
Beschermde soorten  

In het plangebied komen mogelijk verschillende soorten voor die beschermd zijn onder 

paragrafen 3.1, 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming.  

 

Soorten van paragraaf 3.1 van de Wet natuurbescherming 

Het plangebied is geschikt als foerageer- en broedgebied voor algemene vogelsoorten. In het 

plangebied en direct daar omheen blijft voldoende geschikt alternatief foerageer- en 

broedgebied aanwezig. Derhalve hebben de voorgenomen plannen geen negatieve effecten 

tot gevolg ten aanzien van het foerageer- en broedgebied van algemene vogelsoorten.  

Als het verwijderen van bomen en struiken buiten het broedseizoen plaatsvindt, wordt 

voorkomen dat negatieve effecten optreden ten aanzien van broedende algemeen 

voorkomende vogelsoorten. In de Wet natuurbescherming wordt echter geen 

standaardperiode voor het broedseizoen gehanteerd. Van belang is of een broedgeval 

aanwezig is, ongeacht de periode. 

 

Soorten van paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming 

Het plangebied is geschikt als foerageergebied voor vleermuizen. Negatieve effecten op het 

foerageergebied zijn redelijkerwijs uit te sluiten. Het plangebied blijft geschikt als 

foerageergebied voor vleermuizen en ook in de directe omgeving blijft voldoende geschikt 

foerageergebied behouden. 

Door de bouwkundige constructie en de geringe omvang van het gebouw van de 

biljartvereniging is het redelijkerwijs uit te sluiten dat vleermuizen dit gebouw in de 

winterperiode (november t/m maart) gebruiken. Door het gebouw voor eind maart te slopen, 

wordt voorkomen dat vleermuizen worden gedood. Tenminste 5 dagen voorafgaand aan de 

sloop van het gebouw dient het gebouw ongeschikt gemaakt te worden voor vleermuizen. Dit 

kan het beste worden gedaan door tocht en lichtinval in de spouw te realiseren, bijvoorbeeld 

door de hoeken van het gebouw over de volledige hoogte van de muur te verwijderen. 

Voordat het gebouw wordt gesloopt dienen minimaal 5 vleermuiskasten in de directe 

omgeving aanwezig te zijn. Deze moeten bij voorkeur worden opgehangen aan gebouwen, 

indien dit niet mogelijk is kan het ook aan een boom. De vleermuiskasten dienen tenminste op 

3 meter hoogte te worden opgehangen. Om ervoor te zorgen dat ook in de nieuwe situatie 

mogelijkheden voor verblijfplaatsen in het gebied aanwezig zijn, dienen in de nieuwbouw 

minimaal 5 permanente voorzieningen hiervoor te worden aangebracht, bijvoorbeeld 

vleermuiskasten die in de spouwmuur gebouwd kunnen worden. 

 

Soorten van paragraaf 3.3. van de Wet natuurbescherming  

Mogelijk wordt het plangebied gebruikt door enkele beschermde grondgebonden zoogdieren 

(egel, diverse algemene muizensoorten) en amfibieën (gewone pad en bruine kikker). De 

voorgenomen plannen hebben mogelijk een negatief effect op deze soorten. Voor deze 

soorten geldt in provincie Flevoland in het kader van ruimtelijke ontwikkeling een algehele 

vrijstelling van de verbodsbepalingen, met uitzondering van het verbod tot het opzettelijk 
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doden, van de Wet natuurbescherming. Opzettelijk doden is in dit geval niet aan 

de orde, het is derhalve niet noodzakelijk om mitigerende maatregelen te nemen. 

 

 

Tabel 1. Overzicht mogelijk aanwezige en aangetroffen beschermde soorten 

Soort(groep) Bescherming Functie 

plangebied 

Mogelijk 

effect  

Ontheffing 

nodig 

Maatregelen 

Amfibieën §3.3 wn Landhabitat Ja 
Nee, algehele 

vrijstelling 
- 

Grondgebonden 

zoogdieren 
§3.3 wn 

Leef- en 

foerageergebied 

Ja 

 

Nee, algehele 

vrijstelling 
- 

Steenmarter §3.3 wn Leefgebied  Nee  - - 

Vleermuizen §3.2 wn Foerageergebied  Nee -  - 

Vleermuizen §3.2 wn 
Vaste rust- en 

verblijfplaats 
Ja  

Nee, op 

voorwaarde 

uitvoeren 

maatregelen  

Sloop voor eind 

maart. Tenminste 5 

dagen voorafgaand 

gebouw ongeschikt 

maken. Voor sloop 

minimaal 5 

vleermuiskasten 

ophangen. In 

nieuwe situatie 

minimaal 5 

permanente 

verblijfplaatsen 

realiseren. 

Vogels 

 

§3.1 wn 

(nest niet 

jaarrond 

beschermd) 

Foerageer- en 

broedgebied  
Ja 

Nee, op 

voorwaarde 

uitvoeren 

maatregelen 

Verwijderen en/of 

snoeien van 

begroeiing buiten 

het broedseizoen 
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Bijlage 1 Wet- en regelgeving 
 
 
Wet natuurbescherming 

In Nederland is de bescherming van natuurwaarden sinds 1 januari 2017 geregeld in de Wet 

natuurbescherming. Deze wet regelt de bescherming van soorten, gebieden en houtopstanden en 

vervangt daarmee de Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 1998 en Boswet. Daarnaast geldt 

per provincie beleid voor de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) (voorheen de 

Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd).  

 

Soortbescherming 

Op het gebied van soortbescherming is het uitgangspunt van de Wet natuurbescherming dat geen 

schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan; 

het ‘nee, tenzij-principe’.  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, 

een apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen 

en vereisten voor vrijstelling of ontheffing van de verboden. De Wet natuurbescherming kent de 

volgende drie categorieën beschermde soorten:  

1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Europese Vogelrichtlijn, §3.1; 

2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Verdrag 

van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke 

verspreidingsgebied zich in Nederland bevindt, §3.2; 

3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal oogpunt bescherming behoeven, §3.3. 

 

De drie beschermingsregimes kennen elk hun eigen verbodsbepalingen. De verbodsbepalingen voor 

vogels en overige Europese soorten (categorie 1 en 2) zijn letterlijk overgenomen uit respectievelijk de 

Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere, ‘nationaal’ beschermde soorten (categorie 3) 

gelden verbodsbepalingen die geïnspireerd zijn op de Habitatrichtlijn, maar in sommige opzichten 

minder streng zijn. In tabel 1 zijn de verbodsbepalingen per regime weergegeven. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie 

criteria zijn voldaan: 

 Er mag alleen van de verbodsbepalingen worden afgeweken als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is; 

 Er moet sprake zijn van een in de wet genoemd belang. De wet geeft voor de verschillende 

beschermingsregimes aan wat die belangen zijn, zoals ruimtelijke ontwikkeling, volksgezondheid 

of openbare veiligheid;  

 Er mag geen afbreuk worden gedaan aan de staat van instandhouding van de soort. 

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal 

handelingen is bovendien vrijstelling mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening 

of een gedragscode. 
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Tabel 1. Verbodsbepalingen per categorie beschermde soorten 

Categorie 1 (§ 3.1 Wn) Categorie 2 (§ 3.2 Wn) Categorie 3 (§ 3.3 Wn) 

Art 3.1 lid 1 

Het is verboden in het wild levende 

vogels opzettelijk te doden of te 

vangen 

Art 3.5 lid 1 

Het is verboden soorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te doden of te vangen 

Art 3.10 lid 1a 

Het is verboden soorten opzettelijk te 

doden of te vangen 

Art 3.1 lid 2 

Het is verboden opzettelijk nesten, 

rustplaatsen en eieren van vogels te 

vernielen of te beschadigen, of nesten 

van vogels weg te nemen 

Art 3.5 lid 4 

Het is verboden de 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren te beschadigen of te 

vernielen 

Art 3.10 lid 1b 

Het is verboden de vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen 

van dieren opzettelijk te beschadigen 

of te vernielen 

Art 3.1 lid 3 

Het is verboden eieren te rapen en 

deze onder zich te hebben 

Art. 3.5 lid 3 

Het is verboden eieren van dieren in 

de natuur opzettelijk te vernielen of te 

rapen 

- 

Art 3.1 lid 4 en lid 5 

Het is verboden vogels opzettelijk te 

storen, tenzij de storing niet van 

wezenlijke invloed is op de staat van 

instandhouding van de desbetreffende 

vogelsoort 

Art 3.5 lid 2 

Het is verboden dieren opzettelijk te 

verstoren 

- 

- Art 3.5 lid 5 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

Art 3.10 lid 1c 

Het is verboden plantensoorten in hun 

natuurlijke verspreidingsgebied 

opzettelijk te plukken en te 

verzamelen, af te snijden, te 

ontwortelen of te vernielen 

 

 

Zorgplicht 

Voor alle in het wild levende planten en dieren, ook niet beschermde soorten, kent de Wet 

natuurbescherming een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet 

nemen voor de in het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.  

Dit betekent dat voorafgaand aan handelingen inzichtelijk moet zijn welke natuurwaarden aanwezig 

zijn, de kwetsbaarheid hiervan en de mogelijke gevolgen die de handeling hiervoor kan hebben. Bij de 

uitvoering van de handelingen dienen negatieve gevolgen zoveel mogelijk te worden voorkomen, dan 

wel beperkt of ongedaan te worden gemaakt. De zorgplicht is altijd van toepassing, ongeacht 

vrijstelling of ontheffing. 

 

 

Natura 2000 (bron: Rijksoverheid) 

 

In 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. De wet biedt een beschermingskader voor 

de flora en fauna binnen de aangewezen beschermde gebieden, de zogenaamde Natura 2000- 

gebieden en bijzondere nationale natuurgebieden. 

 

De wet bepaalt dat projecten en andere handelingen die de kwaliteit van de habitats kunnen 

verslechteren of die een verstorend effect kunnen hebben op de soorten, niet mogen plaatsvinden 
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zonder vergunning. Ook plannen moeten getoetst worden op hun gevolgen voor de 

Natura 2000-gebieden. Dit gebeurt met de habitattoets.  

 

De habitattoets bestaat uit drie onderdelen: 

 oriëntatiefase (en vooroverleg); 

 verslechterings- en verstoringstoets;  

 passende beoordeling. 

 

De oriëntatiefase maakt geen deel uit van de in de wet geregelde procedures. In de praktijk is deze 

stap nodig. Gezamenlijk met het bevoegd gezag wordt bepaald of goedkeuring van het plan nodig is 

en welke verdere procedure doorlopen moet worden. Afhankelijk van de kans en omvang van de 

effecten op een Natura 2000-gebied bestaat de vervolgprocedure uit het uitvoeren van een 

verslechterings- en verstoringstoets, een passende beoordeling of geen enkele toetsing. 

 

Indien er geen kans is op negatieve effecten op een Natura 2000-gebied is geen goedkeuring voor de 

plannen of het project nodig. 

Als uit de oriëntatiefase is gebleken dat er kans is op significant negatieve effecten voor het Natura 

2000-gebied, dient een passende beoordeling te worden uitgevoerd. Indien uit de passende 

beoordeling blijkt dat er kans is op een significant negatief effect moet aan de volgende criteria worden 

voldaan: 

 er zijn geen alternatieve oplossingen voor het project die minder of geen negatieve effecten 

hebben voor het Natura 2000-(deel)gebied; 

 er is sprake van dwingende redenen van groot openbaar belang; 

 er is voorzien in compenserende maatregelen. 

 

Alléén als aan deze voorwaarden wordt voldaan, kan goedkeuring worden verleend. 

 

Indien uit de oriëntatiefase is gebleken dat er een kans is op (niet-significante) negatieve effecten, 

dient een verslechterings- en verstoringstoets te worden uitgevoerd. Met dit onderzoek wordt bepaald: 

 of deze kans reëel is en  

 of de verslechtering of verstoring aanvaardbaar is. 

 

 

Natuurnetwerk Nederland / Ecologische hoofdstructuur (bron: Rijksoverheid) 

 

Natuurgebieden in Nederland zijn erg versnipperd. Het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS) 

heeft als doel om natuurgebieden te vergroten en met elkaar te verbinden. Door verbindingen tussen 

natuurgebieden te maken, kunnen planten en dieren zich makkelijker verspreiden over meer 

gebieden. Hierdoor zijn deze gebieden beter bestand tegen negatieve milieu-invloeden. In grotere 

natuurgebieden kunnen bovendien meer soorten planten en dieren leven. 

 

Het doel van het afwegingskader Ecologische Hoofdstructuur is om de EHS als netwerk van 

natuurgebieden te beschermen tegen negatieve effecten van ruimtelijke ingrepen. Dat betekent niet 

dat ontwikkelingen zoals woningbouw en bedrijvigheid, verboden zijn. Door het doorlopen van het 

afwegingskader wordt vastgesteld of, en zo ja, onder welke voorwaarden een ontwikkeling in de 

Ecologische Hoofdstructuur kan worden toegelaten. 

 

De bescherming van de Ecologische Hoofdstructuur vindt plaats door het nee-tenzij-regime uit de 

Nota Ruimte. Dit houdt in dat ruimtelijke ingrepen in de EHS met een negatief effect op de EHS in 

principe niet zijn toegestaan. Onder voorwaarden kan hiervan worden afgeweken. 
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De beleidsmatige basis voor het afwegingskader voor de Ecologische Hoofdstructuur is 

de Nota Ruimte. Daarnaast hebben Rijk en provincies een beleidskader Spelregels EHS opgesteld. 

Het beleidskader geeft een uitwerking, verduidelijking en aanscherping van de verschillende 

onderdelen van het afwegingskader. De provincies laten de inhoud van de Spelregels EHS 

doorwerken in het provinciaal ruimtelijk beleid. 

De bescherming van de EHS gebeurt via de regelgeving van de ruimtelijke ordening. Het 

beschermingsregime is onder de Wro door het Rijk vastgelegd in de AMvB Ruimte en werkt via 

provinciale verordeningen. 
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Verslag welstandscommissie Noordoostpolder van 26 januari 2017 

 

Aanwezigen: M. de Waal (vz.), J.A.E.I. Hoenders (lid), E. Marcusse (lid), J.Ruhl (secr.), D. vd Meer 

(gem NOP) 

 

Toelichting: architect R. Haaijk (buro Bos) en de heer C. vd Ham (projectmanager Philadelphia) 

 

De commissie krijgt een toelichting op een nieuw op te richten complex van maatschappelijke zorg 

(dagbesteding en begeleid wonen van meervoudig beperkte mensen).  

 

Toelichting:  

De opzet betreft 5 ‘ zelfstandige’ woongroepen (deels gestapeld in twee lagen) die aan elkaar verbonden zijn met 

een verbindingsgang. De dagbesteding is een los gesitueerd gebouw op het terrein. Parkeren is aan de 

achterkant georganiseerd en is op grond van de gemeente. De gebouwen staan op een hoeklocatie, de situatie 

zal stedenbouwkundig mogelijk gemaakt worden. Aanliggend pand is het Groenhorst college, aan de Urkerweg, 

die in een lichte gele steen is uitgevoerd en aan de achterzijde grenst het pand aan een medische voorziening. 

De buitenruimte van het terrein is als een beschermd binnenterrein ontworpen en zal worden begrensd met een 

hek en of haag, noodzakelijk voor de doelgroep. Rondom de gebouwen komt een natuurr-wandelroute en zal ook 

de bevoorrading en afvalverzameling plaatsvinden. Bestaande bomen zullen waar mogelijk behouden blijven. 

Aanvullend is er aan de ‘buitenroute’ een houten fietsenberging tussen school en nieuwbouw gedacht. De 

nieuwbouw is opgetrokken uit horizontale banden licht metselwerk en banden met panelen en raampartijen. De 

verschillende woongroepen zullen door verschillend nuance van kleurgebruik van de panelen zich onderscheiden. 

De lage gebouwen krijgen een groen dak en een patio met daglicht. Luchtbehandelingskasten op de 

dagbesteding worden afgeschermd. Over zonnepanelen is nog geen beslissing gevallen. De op de verdieping 

gesitueerde woongroepen krijgen een eigen terras. 

 

Reactie commissie: 

De opzet van gebouwen en situering is vanuit de doelgroep en gebruikers helder. De dagbesteding volgt de hoek 

van de straat en de situering van de gebouwen is ingepast in de locatie zodat zij een logisch geheel vormen. De 

keuze voor licht metselwerk aansluitend op zijn omgeving is een goede keuze en de inzet om duurzame 

maatregelen (groen dak, zonnepanelen) te nemen moedigt de commissie nog verder aan. De commissie is 

positief en ziet met vertouwen uit naar de uitwerking van het plan. Er zijn wel een aantal opmerkingen en sterke 

aanbevelingen tot verbetering die de commissie wil meegeven, te weten: 

- Hou de openbare ruimte eenvoudig en helder. De directe omgeving is eenvoudig en helder en sommige 

aansluitingen van hekwerken (westzijde) en wandelpaden sluiten hier nog niet natuurlijk op aan. Ook de 

noodzakelijke begrenzingen aan de openbare weg zo natuurlijk mogelijk vormgeven met hagen in plaats 

van gemetselde erfafscheidingen. 

- Het complex van gebouwen heeft geresulteerd in een veelvormig hof; de vierkante houten berging staat 

hier helemaal los van zijn context en materiaalkeuze (hout). Uit de toelichting blijkt de keuze van de 

locatie maar de commissie vind het niet de meest geslaagde oplossing. Beter zou zijn het te clusteren 

met de parkeerplaats en in ieder geval een gemetselde uitvoering aansluitend op de gebouwen. 

- De op het terras voorgestelde houten bouwwerken doen rommelig aan; de commissie adviseert dit tot 

een minimum te beperken dan wel architectonisch geïntegreerd op te lossen. 

- De aansluiting van het tussenlid (verbindingsgang) tussen het tweelaags- en eenlaagse gebouw aan de 

oostzijde wringt en is een verre van fraaie architectonische oplossing. De commissie vraagt op dit punt 

het plan te verberen en aan te passen. Ook de materiaaltoepassing van de tussenleden, gelijk aan 

bestaande gebouwen is, in tegenstelling tot het gepresenteerde concept, niet consequent uitgevoerd. 

Meer onderscheid in materiaalkeuze zou het onderscheid in vormgeving en helderheid ten goede 

komen. 

- De commissie begrijpt dat kleur een belangrijk middel is om onderscheid aan te brengen maar vraagt om 

dat subtiel toe te passen. Zij ziet daarvoor nog graag monsters van tegemoet  

 

31-1-2017, J. Ruhl 
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Regels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

Het bestemmingsplan Emmeloord-West met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00548-ON01 van de gemeente Noordoostpolder 

1.2  bestemmingsplan 

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de 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  aan huis verbonden bedrijf: 

de in de binnen de woonfunctie van dit plan genoemde bedrijvigheid, die door zijn 
beperkte omvang in of nabij een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan 
worden uitgeoefend en dat een ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de 
woonfunctie in overeenstemming is; 

1.5  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;  

1.6  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; 

1.7  agrarisch bedrijf: 

een bedrijf, welke geheel of overwegend is gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen 
van producten door het telen van gewassen en/of het houden van dieren; 

1.8  ander-bouwwerk: 

een bouwwerk, geen gebouw zijnde; 

1.9  ander-werk: 

een werk, geen bouwwerk zijnde; 

1.10  bebouwing: 

één of meer gebouwen en/of andere-bouwwerken; 

1.11  bouwgrens: 

de grens van een bouwvlak; 
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1.12  bebouwingspercentage: 

de bebouwde oppervlakte der gebouwen uitgedrukt in procenten van nader 
aangewezen gronden; 

1.13  bouwvlak: 

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

1.14  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; 

1.15  bouwlaag: 

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke 
hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane 
grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder; 

1.16  bouwperceel: 

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten; 

1.17  bouwwerk: 

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal welke, 
hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt 
in of op de grond; 

1.18  dak: 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw; 

1.19  detailhandel: 

het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder begrepen de uitstalling ten verkoop, 
het verkopen en/of (af)leveren van goederen aan diegenen die die goederen voor 
gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 
bedrijfsactiviteit; 

1.20  dienstwoning: 

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bestemd voor de 
huisvesting van een persoon (en diens/haar gezin of naar de aard daarmee gelijk te 
stellen samenlevingsvorm) wiens huisvesting daar, met het oog op de bestemming 
van het gebouw of terrein, noodzakelijk is; 

1.21  eerste verdieping: 

tweede bouwlaag van een hoofdgebouw, een souterrain of kelder niet daaronder 
begrepen; 

1.22  erf: 

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
gebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 
gebouw en de bestemming deze inrichting niet verbiedt; 

1.23  gebouw: 

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

een gebouw dat gelet op de bestemming als het belangrijkste bouwwerk op een 
bouwperceel kan worden aangemerkt; 

1.25  horeca(bedrijf): 

'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; 

 

inrichtingen waarin een kans- of behendigheidsspel wordt uitgeoefend, met 
uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

1.26  kap: 

een geheel of gedeeltelijke niet horizontale dakconstructie gevormd door tenminste 
twee schuin hellende dakschilden; 

1.27  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; 

1.28  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;    

1.29  nutsvoorzieningen: 

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, 
gemaalgebouwtjes, telefooncellen, voorzieningen ten behoeve van (ondergrondse) 
afvalinzameling en apparatuur voor telecommunicatie; 

1.30  perceelgrens: 

een grens van een bouwperceel; 

1.31  risicovolle inrichting: 

een inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen. 
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1.32  voorgevel: 

de naar de weg toegekeerde gevel van een gebouw, of indien een perceel met 
meerdere zijden aan de weg grenst, de als zodanig door burgemeester en 
wethouders aan te wijzen gevel; 

1.33  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;  

1.34  woning: 

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en 
bestemd voor de huisvesting van één huishouden; 

1.35  woonhuis: 

een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneen gebouwd, dat slechts één woning omvat; 

1.36  woonwagen: 

voor bewoning bestemd gebouw dat is geplaatst op een standplaats en dat in zijn 
geheel of in delen kan worden verplaatst. 

1.37  woonwagenstandplaats: 

een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen 
aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, andere 
instellingen of van de gemeente kunnen worden aangesloten; 

1.38  seksinrichting/prostitutiebedrijf: 

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, seksautomatenhal, of een parenclub, al dan niet in 
combinatie met elkaar. 
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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 akkerbouwbedrijf; 

b. de waterhuishouding; 

c. extensieve openluchtrecreatie, zoals fiets- en voetpaden; 

d. sloten en watergangen; 

e. kavelpaden; 

f. instandhouding van het aanwezige cultuurhistorisch waardevolle 
verkavelingspatroon;  

g. de instandhouding en ontwikkeling van afschermende erfbeplanting, met daarbij 
behorende erfsloot, direct aansluitend aan de zijgrenzen en de achtergrens van 
het bouwvlak; 

h. aan het grondgebonden agrarische bedrijf ondergeschikte detailhandel in 
uitsluitend ter plaatse voortgebrachte producten en/of in AGF (aardappelen, 
groenten en fruit) met een maximum verkoopvloeroppervlak van 100 m

2
;  

met daarbij behorende: 

i. gebouwen, met uitzondering van een bedrijfswoning; 

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

k. andere-werken;  

l. ontsluitingswegen en paden; 

m. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

n. groenvoorzieningen; 

o. nutsvoorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen. 

3.2.1  Gebouwen 

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. de afstand van een gebouw binnen een bouwvlak tot het hart van de erfsloot mag 
niet minder dan 12 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; 

d. de goothoogte en de bouwhoogte mogen niet meer bedragen dan de ter plaatse 
van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' 
aangegeven goothoogte respectievelijk bouwhoogte. 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. voor erf- en terreinafscheidingen indien deze vóór de voorgevel van de 
bedrijfswoning en het verlengde daarvan worden gebouwd 1 m; 

b. overige erf- en terreinafscheidingen 2 m; 
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c. silo's binnen het bouwvlak 15 m; 

d. overige andere bouwwerken binnen het bouwvlak 4 m; 

e. overige andere bouwwerken buiten het bouwvlak 1,5 m; 

f. hagelnetten buiten het bouwvlak 4,5 m. 

3.3  Specifieke gebruiksregels 

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 - Nutsvoorziening 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf - Nutsvoorziening' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. nutsvoorzieningen, niet zijnde gasdrukmeet- en regelstations; 

met daarbij behorende: 

b. gebouwen, een bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken daar niet onder 
begrepen; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

d. andere-werken.  

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. de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen. 

4.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten 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 5  Bedrijf - Opslag 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf - Opslag' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. de opslag van goederen en/of materialen, met uitzondering van vuurgevaarlijke, 
bodemverontreinigende en explosieve goederen;  

met daarbij behorende:  

b. gebouwen; 

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. per opslagterrein mag één gebouw worden gebouwd met een oppervlakte van 
ten hoogste 60 m

2
; 

b. de goothoogte van de gebouwen mag niet meer dan 3 m bedragen; 

c. de afstand tot de grens van het opslagterrein mag niet minder dan 2 m bedragen. 

5.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten 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  Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Bedrijf - Verkooppunt motorbrandstoffen' aangewezen gronden zijn bestemd 
voor: 

a. de verkoop van motorbrandstoffen waaronder mede begrepen de verkoop van 
lpg, met dien verstande dat het lpg-vulpunt uitsluitend mag zijn gelegen ter 
plaatse van de aanduiding 'vulpunt lpg'; 

b. detailhandel tot een vloeroppervlakte van 250 m2; 

met daarbij behorende:  

c. gebouwen, waaronder een bedrijfswoning;  

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;  

e. andere-werken.  

6.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen. 

6.2.1  Gebouwen 

Voor gebouwen gelden de volgende regels: 

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer bedragen dan het 
ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' 
aangegeven percentage; 

c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 
'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte; 

d. de bedrijfswoning dient integraal onderdeel uit te maken van de 
bedrijfsbebouwing in die zin dat de dienstwoning aan-, op- of ingebouwd dient te 
worden; 

6.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van luifels mag niet meer dan 9 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 7  Bos 

7.1  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. 

7.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde ten dienste 
van de bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen. 

7.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

l. de bouwhoogte mag niet meer dan 2,5 m bedragen.    
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Artikel 8  Centrum 

8.1  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, een supermarkt daaronder begrepen; 

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. horecabedrijven vallend onder 'horeca I', met dien verstande dat die niet zijn 
toegestaan in het bestemmingsvlak aan de Europalaan 31-33; 

6. horecabedrijven vallend onder 'horeca II' uitsluitend ter plaatse van de 
aanduiding 'horeca van categorie 2'; 

7. recreatie, uitsluitend toegestaan in het bestemmingsvlak aan de Europalaan 
31-33;  

8. sport, uitsluitend toegestaan in het bestemmingsvlak aan de Europalaan 
31-33;  

9. bedrijfswoningen, met dien verstande dat die niet zijn toegestaan in het 
bestemmingvlak aan de Europalaan 31-33;  

b. voor zover het de tweede en volgende bouwlagen betreft: 

1. wonen, met dien verstande dat dit niet is toegestaan in het bestemmingvlak 
aan de Europalaan 31-33; 

2. detailhandel, uitsluitend in het bestemmingvlak aan de Europalaan 31-33;  

3. zakelijke dienstverlening al dan niet met een baliefunctie, uitsluitend in het 
bestemmingvlak aan de Europalaan 31-33;  

4. sociale, maatschappelijke, (para)medische, educatieve en/of culturele 
doeleinden, uitsluitend in het bestemmingvlak aan de Europalaan 31-33;  

5. kantoor, uitsluitend in het bestemmingvlak aan de Europalaan 31-33;  

6. opslagdoeleinden en/of zakelijke dienstverlening ten dienste van en in directe 
relatie met de onder a genoemde doeleinden, met dien verstande dat ter 
plaatse van de aanduiding 'wonen' uitsluitend woningen zijn toegestaan; 

c. kunstwerken;  

met daarbij behorende:  

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. 
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8.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen. 

8.2.1  Gebouwen 

Voor een gebouw gelden de volgende regels: 

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 

b. een bijbehorend bouwwerk dient achter de voorgevelrooilijn te 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; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' mag de goothoogte 
niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte;  

f. op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met 
afwijkingen in maten en afmetingen mag gehandhaafd worden.  

8.2.2  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 9  Groen 

9.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. groenvoorzieningen;  

b. speelvoorzieningen;  

c. kunstwerken;  

d. nutsvoorzieningen;  

e. evenementen;  

f. ter plaatse van de aanduiding 'kinderboerderij' tevens voor een dierenweide; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'water' tevens voor water; 

met daarbij behorende: 

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, landhoofden daar onder begrepen; 

i. andere-werken; 

j. parkeerplaatsen; 

k. water, waterhuishoudkundige voorzieningen en wadi's; 

l. voet- en fietspaden; 

m. in- en uitritten ten behoeve van aangrenzende percelen; 

n. ontsluitingswegen ten behoeve van aangrenzende woonschepenligplaatsen.  

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 is uitsluitend toegestaan ter plaatse van de aanduiding 
'kinderboerderij'; 

b. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen mag niet meer dan 35 m
2
 bedragen; 

c. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen. 

9.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:  

a. de bouwhoogte van speeltoestellen en speelvoorzieningen 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; 

d. ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke bouwaanduiding uitgesloten – 
bouwwerken’ mogen geen bouwwerken opgericht worden. 
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Artikel 10  Groen - Park 

10.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen - Park' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. parken; 

met daarbij behorende:  

b. groenvoorzieningen; 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, landhoofden daar onder begrepen; 

d. andere-werken; 

e. parkeerplaatsen; 

f. speelvoorzieningen; 

g. water, waterhuishoudkundige voorzieningen en wadi's; 

h. voet- en fietspaden. 

10.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste 
van de bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen. 

10.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:  

a. de bouwhoogte van speeltoestellen en speelvoorzieningen 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 11  Maatschappelijk 

11.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. maatschappelijke voorzieningen, met dien verstande dat ter plaatse van de 
aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - kindercentrum' uitsluitend 
zijn toegestaan:  

1. maatschappelijke diensten in de administratieve sfeer; 

2. een kindercentrum met bijbehorende kantoorvoorzieningen; 

b. kunstwerken; 

met daarbij behorende: 

c. gebouwen, een bedrijfswoning daar onder niet begrepen;   

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

e. andere-werken; 

f. terreinen; 

g. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

h. groenvoorzieningen; 

i. nutsvoorzieningen; 

j. 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. 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 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; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' mag de goothoogte 
niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte;  

f. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum 
bouwhoogte (m)' mogen de goothoogte en de bouwhoogte niet meer bedragen 
dan de aangegeven hoogte; 

g. ter plaatse van de aanduiding 'gevellijn' moeten de gevels worden uitgevoerd als 
dove gevel, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning toegestaan' in afwijking van het 
gestelde in 11.1.c een bedrijfswoning is toegestaan; 

i. op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met 
afwijkingen in maten en afmetingen mag gehandhaafd worden.     
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11.2.2  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.  

11.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van maatschappelijk - 
kindercentrum':  

1. het gebruik van het kindercentrum voor meer dan 42 kinderopvangplaatsen;  

2. het verrichten van buitenactiviteiten in het kader van de kinderopvang anders 
dan ter plaatse van de aanduiding 'speelvoorziening'; 

3. het uitoefenen van de functie kinderopvang vóórdat ter plaatse van de 
aanduiding 'geluidscherm' een geluidscherm is geplaatst over de gehele 
lengte van de aanduiding met een hoogte van minimaal 2 m en een massa 
van 10 kg/m

2
. 

11.4  Afwijken van de gebruiksregels 

Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van 
het bepaalde in 11.1 en toestaan dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm 
van maatschappelijk - kindercentrum' gebouwen worden gebruikt voor medische, 
educatieve en culturele doeleinden, met dien verstande dat dit niet zal leiden tot een 
onevenredige verstoring van het woon- en leefgenot. 
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Artikel 12  Recreatie - Volkstuin 

12.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie - Volkstuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. de niet-bedrijfsmatige (hobby-)tuinbouw;  

met daarbij behorende:  

b. gebouwen;  

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

d. andere-werken; 

e. paden, toegangswegen;  

f. groenvoorzieningen; 

g. 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 een gebouw gelden de volgende regels: 

a. uitsluitend zijn toegestaan: 

b. één gemeenschappelijk gebouw, waarvoor geldt dat: 

1. de oppervlakte niet meer dan 25 m
2
 bedraagt; 

2. de goothoogte niet meer dan 3 m bedraagt; 

c. bergingen dan wel tuinhuisjes en schuilhokjes, waarvoor geldt dat: 

1. per tuin ten hoogste één berging dan wel tuinhuisje en één schuilhokje is 
toegestaan; 

2. de oppervlakte per berging dan wel tuinhuis niet meer dan 3 m
2
 bedraagt; 

3. de oppervlakte per schuilhokje niet meer dan 6 m
2
 bedraagt;  

4. de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedraagt. 

12.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, 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 daarbij behorende: 

e. gebouwen, een bedrijfswoning daaronder niet 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 goothoogte mag niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 
'maximum goothoogte (m)' aangegeven goothoogte; 

c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de ter plaatse van de aanduiding 
'maximum bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte; 

d. 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; 

e. op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met 
afwijkingen in maten en afmetingen mag gehandhaafd worden.    

13.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van tribunes mag niet meer dan 8 m bedragen;  

b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten en ballenvangers mag niet meer dan 
18 m bedragen; 

c. 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 
of woonschepen; 

met daarbij behorende:  

b. gebouwen;  

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

d. andere-bouwwerken; 

e. water en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

f. erven; 

g. parkeervoorzieningen. 

14.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen.  

14.2.1  Gebouwen 

Voor een gebouw gelden de volgende regels: 

a. uitsluitend zijn toegestaan bijbehorende bouwwerken ter plaatse van de 
aanduiding 'bijgebouwen' en bijgebouwen bij een woonschip ter plaatse van de 
aanduiding 'bouwvlak'; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen' geldt dat:  

1. de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per 
aangrenzend hoofdgebouw mag niet meer dan 20 m

2
 bedragen; 

2. de oppervlakte wordt meegerekend bij de berekening van de maximale 
oppervlakte zoals bedoeld in 17.2.2 onder d; 

3. de bouwhoogte mag niet meer dan 3 m bedragen; 

c. ter plaatse van het bouwvlak geldt dat: 

1. de oppervlakte per gebouw niet meer dan 30 m² mag bedragen; 

2. per bouwvlak maximaal 1 gebouw is toegestaan; 

3. de bouwhoogte niet meer dan 3 m mag bedragen; 

4. er alleen gebouwd mag worden met een plat dak. 

14.2.2  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. per woonschepenligplaats is maximaal 1 loopbrug toegestaan; 

d. de bouwhoogte van een balustrade van een loopbrug mag niet meer dan 1,2 m 
boven het loopvlak bedragen; 

e. 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;  

met daarbijbehorende: 

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; bruggen, viaducten en landhoofden daar 
onder begrepen; 

g. andere-werken; 

h. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

i. groenvoorzieningen; 

j. parkeervoorzieningen. 

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;  

f. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - ecologische 
verbindingszone' mede voor een ecologische verbindingszone; 

g. recreatief gebruik; 

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van water - 
woonschepenligplaats' tevens voor het wonen in woonschepen; 

met daarbij behorende: 

i. bouwwerken, kades, dammen, duikers, bruggen, steigers en landhoofden daar 
onder begrepen;  

j. andere-werken; 

k. recreatieve voorzieningen;  

l. oevers en groenvoorzieningen. 

16.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen. 

16.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels: 

a. als hoofdgebouw mogen uitsluitend woonschepen worden gebouwd; 

b. hoofdgebouwen zijn uitsluitend toegestaan binnen de aanduiding ‘specifieke 
vorm van water – woonschepenligplaats’; 

c. per aanduiding ‘specifieke vorm van water – woonschepenligplaats’ is 
maximaal 1 woonschip toegestaan; 

d. de lengte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 25 m; 

e. de breedte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 6 m; 

f. de bouwhoogte van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 3,5 m boven 
de waterspiegel, met dien verstande dat over 1/3 deel van de lengte van het 
hoofdgebouw een hoogteaccent van 5 m boven de waterspiegel is toegestaan; 

g. het dakhelling van een hoofdgebouw mag niet meer bedragen dan 0 graden; 

h. de maximale bouwhoogte mag overschreden worden door een transparante 
balustrade met een hoogte van maximaal 1,2 m ten opzichte van de voet van 
deze balustrade. Ter plaatse van een hoogteaccent zijn geen balustrades 
toegestaan; 

i. de maximale bouwhoogte mag overschreden worden door een tegen het 
hoogteaccent gebouwd transparant uitgevoerd daklicht. Het daklicht mag de 
hoogte van het hoogteaccent niet overschrijden. 

j. ondergeschikte bouwonderdelen zijn toegestaan zowel binnen als buiten de 
aanduiding ‘specifieke vorm van water – woonschepenligplaats’, de breedte 
van ondergeschikte bouwonderdelen mag niet meer bedragen dan 1,0 m. 

k. de onderlinge afstand tussen twee hoofdgebouwen, exclusief ondergeschikte 
bouwdelen, mag niet minder dan 5 m bedragen; 
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l. de afstand van een hoofdgebouw tot de bestemming ‘Maatschappelijk’ mag niet 
minder bedragen dan 10 m. 

16.2.2  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. per woonschepenligplaats is maximaal 1 loopbrug toegestaan; 

c. de bouwhoogte van een balustrade van een loopbrug mag niet meer dan 1,2 m 
boven het loopvlak bedragen; 

d. 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 in woningen, waarbij ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
wonen - ander woongebruik' woonvormen zijn toegestaan waarbij meerdere 
personen bij elkaar wonen, waarbij er geen continuïteit en onderlinge 
verbondenheid is van de desbetreffende samenstelling van personen, zoals 
arbeidsmigranten en studenten; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'praktijkruimte' tevens een medische en/of 
tandartspraktijk is toegestaan; 

c. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijf aan huis' tevens een dierenartsenpraktijk 
is toegestaan; 

d. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage', tevens een ondergrondse / 
verdiept aangelegde parkeergarage buiten het bouwvlak is toegestaan; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk' op de begane grondlaag tevens 
maatschappelijke voorzieningen zijn toegestaan, zoals zorg-, medische en 
sociale voorzieningen; 

f. ter plaatse van de aanduiding 'garagebox' uitsluitend garageboxen zijn 
toegestaan; 

met  daarbij behorende:  

g. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;   

h. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

i. andere-werken; 

j. tuinen, erven en paden; 

k. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

l. 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:  

1. de horizontale diepte van het bouwvlak tot 15 m mag worden vergroot indien 
de horizontale diepte van het achtererfgebied 30 m of meer bedraagt;  

2. ter plaatse van de aanduiding 'parkeergarage' een ondergrondse 
parkeergarage buiten het bouwvlak mag worden gebouwd; 

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 'maximum aantal aaneen te bouwen 
wooneenheden' mag het aantal aaneen te bouwen woningen niet meer 
bedragen dan het aangegeven aantal; 

e. uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'gestapeld' mogen woongebouwen 
worden gebouwd; 
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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 'minimum goothoogte (m), maximum 
goothoogte (m)' mag de goothoogte niet minder of meer bedragen dan de 
aangegeven hoogte;  

h. de dakhelling mag niet minder dan 25° en niet meer dan 60° bedragen, met 
uitzondering van:  

1. woongebouwen waarvoor geldt dat met een plat dak mag worden gebouwd; 

2. woonhuizen ter plaatse van de aanduiding 'plat dak', waarvoor geldt dat met 
een plat dak mag worden gebouwd; 

i. de bouwhoogte mag niet meer dan 10 m bedragen, met dien verstande dat ter 
plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' de bouwhoogte niet 
meer mag bedragen dan de aangegeven hoogte; 

j. 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;  

k. 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;  

l. op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met 
afwijkingen in maten en afmetingen, ook voor wat betreft de minimale afstand tot 
de zijdelingse perceelgrens, mag gehandhaafd worden. 

17.2.2  Bijbehorende bouwwerken 

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 1 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 m

2
 - 

worden verhoogd met 10 m
2
 per 100 m

2
 achtererfgebied dat de oppervlakte van 

500 m
2
 te boven gaat en tot een totaal maximum van 200 m

2 
;  

f. in afwijking van het bepaalde onder a tot en met e geldt dat ter plaatse van de 
aanduiding 'bijgebouwen' de gehele oppervlakte van deze aanduiding mag 
worden bebouwd ten behoeve van bijbehorende bouwwerken; 

g. 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;  

h. de bouwhoogte van:  

1. aangebouwde bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan de 
bouwhoogte van het hoofdgebouw, verminderd met 20%; 

2. vrijstaande bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 m; 

i. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk bij een hoofdgebouw met platte 
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afdekking mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag 
van dat hoofdgebouw; 

j. ter plaatse van de aanduiding 'garage' is het bepaalde onder a tot en met e niet 
van toepassing; 

k. ter plaatse van de aanduiding 'garagebox' is het bepaalde onder a tot en met h 
niet van toepassing en geldt dat de bouwhoogte van garageboxen niet meer mag 
bedragen dan 3,5 m; 

l. op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met 
afwijkingen in maten en afmetingen mag gehandhaafd worden.  

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. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende 
maatvoering' mag de bouwhoogte niet meer dan 3 m bedragen; 

d. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen. 

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 de aan huis 
verbonden beroeps- of bedrijfsactiviteit, met dien verstande dat de gezamenlijke 
oppervlakte per woning niet meer dan 75 m

2
 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 Lijst 
van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten. 
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Artikel 18  Wonen - Woonwagenstandplaats 

18.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen - Woonwagenstandplaats' aangewezen gronden zijn bestemd voor:  

a. het plaatsen van woonwagens;  

b. daarbij behorende huishoudelijke gebouwen, zoals toiletgebouwen en bergingen; 

met daarbij behorende:  

c. gebouwen; 

d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

e. andere-werken;  

f. tuinen, erven en paden; 

g. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

h. parkeervoorzieningen. 

18.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen.  

18.2.1  Gebouwen 

Voor een gebouw gelden de volgende regels: 

a. het bebouwingspercentage per standplaats mag niet meer dan 50% bedragen 
(woonwagen en gebouwen); 

b. per standplaats ten hoogste 1 woonwagen mag worden gebouwd; 

c. de goothoogte van een woonwagen mag niet meer dan 3 m bedragen; 

d. de bouwhoogte van een woonwagen mag niet meer dan 5 m bedragen; 

e. de bouwhoogte van een huishoudelijk gebouw mag niet meer dan 3 m bedragen. 

18.2.2  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 19  Leiding - Gas 

19.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Leiding - Gas' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 
voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor:  

a. de aanleg en instandhouding van ondergrondse hoge druk gastransportleidingen 
(inclusief voorzieningen);  

b. de daarbij behorende belemmeringenstroken; 

met daarbij behorende: 

c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

d. andere-werken.  

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. 
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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  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd 

20.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd' aangewezen 
gronden zijn, behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede 
bestemd voor: 

a. het behoud, de bescherming en/of het herstel van de archeologische waarden; 

met daarbijbehorende: 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 

c. andere-werken; 

d. voorzieningen. 

20.2  Bouwregels 

Op de voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd' aangewezen 
gronden mogen, in afwijking van hetgeen in de overige regels is bepaald, uitsluitend 
worden gebouwd: 

a. bouwwerken en voorzieningen ten behoeve van instandhouding en bescherming 
van en onderzoek naar aanwezige of naar verwachting aanwezige 
archeologische waarden; 

b. bouwwerken en -projecten met een oppervlakte tot 100 m
2
 per perceel; 

c. activiteiten waarvoor geen omgevingsvergunning vereist is; 

d. bouwwerken, waarop één van de volgende situaties van toepassing is: 

1. op basis van conform de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) 
uitgevoerd archeologisch onderzoek is naar het oordeel van het bevoegd 
gezag aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische waarden 
(meer) aanwezig zijn; of 

2. naar het oordeel van het bevoegd gezag is de archeologische waarde van 
het terrein in andere beschikbare informatie voldoende vastgesteld en 
daarmee is aangetoond dat op de betrokken locatie geen archeologische 
waarden (meer) aanwezig zijn; of 

3. het bouwplan heeft betrekking op wijziging of vervanging van bestaande 
bebouwing, waarbij de oppervlakte niet wordt uitgebreid en de bestaande 
fundering wordt gebruikt. 

20.3  Afwijken van de bouwregels 

20.3.1  Afwijken 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 20.2 en 
kan worden toegestaan dat overige bouwwerken ten dienste van en conform de 
(basis)bestemming worden gebouwd, indien:  

a. vooraf door de aanvrager een rapport is overlegd waarin de archeologische 
waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord naar het 
oordeel van het bevoegd gezag in voldoende mate is vastgesteld en  

b. daartegen uit hoofde van de bescherming van de archeologische waarde geen 
bezwaar bestaat. 

20.3.2  Voorschriften 

Aan een in 20.3.1 genoemde omgevingsvergunning kunnen in het belang van de 
archeologische monumentenzorg de volgende voorschriften worden verbonden: 

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen waardoor monumenten 
in de bodem kunnen worden behouden; 

b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
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c. de verplichting de activiteit die tot de bodemverstoring leidt, te laten begeleiden 
door een deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg die 
voldoet aan door het bevoegd gezag bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

20.4  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, 
of van werkzaamheden 

20.4.1  Verbod 

Het is verboden zonder of in afwijking van een omgevingsvergunning op gronden 
over een oppervlakte van 5.000 m

2
 of meer de volgende werken en/of 

werkzaamheden uit te voeren: 

a. het uitvoeren van graafwerkzaamheden, het roeren en omwoelen van gronden, 
dieper dan 0,5 m onder peil; 

b. het verlagen van de bodem en afgraven van gronden, dieper dan 0,5 m onder 
peil; 

c. het graven of anderszins aanbrengen van watergangen en waterpartijen dieper 
dan 0,5 m onder peil; 

d. het aanbrengen van diepwortelende beplantingen; 

e. het ophogen of egaliseren van gronden. 

20.4.2  Uitzondering 

Het in 20.4.1 vervatte verbod is niet van toepassing op werken en werkzaamheden: 

a. in het kader van het normale beheer en onderhoud; 

b. in het kader van archeologisch onderzoek en opgravingen, mits verricht door een 
ter zake deskundige; 

c. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van inwerkingtreding van dit plan dan 
wel mogen worden uitgevoerd krachtens een verleende vergunning. 

20.4.3  Afwegingskader 

a. Van strijdig gebruik als bedoeld in artikel 2.11 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is geen sprake, indien de waarden van deze gronden niet 
onevenredig worden geschaad, dan wel de mogelijkheden voor het herstel van 
die waarden niet onevenredig worden verkleind, hetgeen dient te blijken uit een 
vooraf overlegd rapport waarin de archeologische waarde van de gronden in 
voldoende mate is vastgesteld. 

b. Een rapport als bedoeld onder a is niet noodzakelijk, indien naar het oordeel van 
het bevoegd gezag de archeologische waarde van de gronden in andere 
informatie voldoende is vastgesteld. 

20.4.4  Advies 

Alvorens te beslissen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden kan het 
bevoegd gezag advies inwinnen van een ter zake deskundige. 
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Artikel 21  Waarde - Ecologie 

21.1  Bestemmingsomschrijving 

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. 

21.2  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. 

21.3  Specifieke gebruiksregels 

Tot een gebruik in strijd met het bestemmingsplan wordt in ieder geval gerekend het 
gebruiken en laten gebruiken van gronden en/of bouwwerken op een wijze die: 

a. de waterkwaliteit ter plaatse aantast of negatief kan beïnvloeden; 

b. de morfologie van de oevers van beken en waterlopen aantast of negatief kan 
beïnvloeden; 

c. 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. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 22  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 23  Algemene bouwregels 

23.1  Bestaande afwijkende maatvoering 

In afwijking van de in de regels vermelde:  

a. maximale maatvoering geldt dat indien een grotere maatvoering aanwezig is op 
het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan, deze grotere maatvoering 
als maximum mag worden gehanteerd voor dat bouwwerk en ten aanzien van 
goothoogte, bouwhoogte en dakhelling ook voor uitbreidingen van dat bouwwerk; 

b. minimale maatvoering geldt dat indien een kleinere maatvoering aanwezig is op 
het tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan, deze kleinere maatvoering 
als minimum mag worden gehanteerd voor dat bouwwerk en voor uitbreidingen 
van dat bouwwerk.  

23.2  Parkeer-, laad- en losruimte 

23.2.1  Parkeerruimte 

a. Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te 
verwachten behoefte aan ruimte voor het parkeren of stallen van auto's, wordt 
een omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend indien in of op 
het bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein dat bij het bouwwerk hoort, 
wordt voorzien in die behoefte.  

b. Bij de toepassing van het bepaalde onder a worden de beleidsregels in acht 
genomen zoals opgenomen in Bijlage 2 Nota parkeernormen, waarbij geldt dat 
indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met de wijziging. 

c. Bij het bepaalde onder a wordt bij beoordeling van de vraag of wordt voorzien in 
voldoende parkeergelegenheid alleen gelet op de toename van de 
parkeerbehoefte als gevolg van het bouwplan. 

23.2.2  Laad- en losruimte 

Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten 
behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, wordt een 
omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend indien aan of in dat 
bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt voorzien in die 
behoefte. Deze bepaling geldt niet voor bestaande situaties, waarbij de herbouw van 
een gebouw zonder functiewijziging wordt beschouwd als een bestaande situatie. 

23.2.3  Afwijken 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 23.2.1 en 
23.2.2: 

a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op 
overwegende bezwaren stuit of 

b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- 
of losruimte wordt voorzien.  

23.2.4  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan het aantal 
parkeerplaatsen, de situering van de parkeerplaatsen en de situering van de laad- en 
losruimte ten behoeve van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie;  

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

e. de sociale veiligheid; 
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f. de externe veiligheid. 
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Artikel 24  Algemene gebruiksregels 

24.1  Toegestaan gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt niet gerekend:  

a. het gebruiken van een bijbehorend bouwwerk bij een woning voor huisvesting in 
verband met mantelzorg; 

b. het gebruiken of het laten gebruiken van gronden ten behoeve van jaarmarkten 
en weekmarkten, evenementen, festiviteiten en manifestaties, indien en voor 
zover daarvoor ingevolge een wettelijk voorschrift vergunning, ontheffing of 
vrijstelling vereist is en deze is verleend, dan wel een melding is gedaan. 

24.2  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend 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.   

24.3  Strijdig gebruik - functiewijziging met grotere parkeerbehoefte 

24.3.1  Parkeerruimte 

a. Tot een gebruik, strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval 
gerekend een functiewijziging van bouwwerken of onbebouwde gronden in een 
functie met een grotere parkeerbehoefte, zonder dat in voldoende mate ruimte 
aanwezig is ten behoeve van het parkeren of stallen van auto's.  

b. Bij de toepassing van het bepaalde onder a worden de beleidsregels in acht 
genomen zoals opgenomen in Bijlage 2 Nota parkeernormen, waarbij geldt dat 
indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening 
wordt gehouden met de wijziging. 

c. Bij het bepaalde onder a wordt bij beoordeling van de vraag of wordt voorzien in 
voldoende parkeergelegenheid alleen gelet op de toename van de 
parkeerbehoefte als gevolg van de functiewijziging. 

24.3.2  Afwijken 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 24.3.1: 

a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op 
overwegende bezwaren stuit of 

b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingruimte, dan wel laad- 
of losruimte wordt voorzien.  

24.3.3  Nadere eisen 

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan het aantal 
parkeerplaatsen en de situering van de parkeerplaatsen ten behoeve van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie;  

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
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e. de sociale veiligheid; 

f. de externe veiligheid. 



 

  

 bestemmingsplan "Emmeloord-West" (ontwerp)  

 110 

  

Artikel 25  Algemene aanduidingsregels 

25.1  geluidzone - industrie 

Ter plaatse van de aanduiding 'geluidzone - industrie' mag geen toename 
plaatsvinden van geluidsgevoelige functies. 

25.2  veiligheidszone - lpg 

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' mogen geen kwetsbare of 
beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
worden opgericht, tenzij ze behoren tot de inrichting waartoe ook het lpg-vulpunt 
behoort. 
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Artikel 26  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 het plan: 

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 m
2
 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 voor de activiteit bouwen 
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 27  Overige regels 

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 28  Overgangsrecht bouwwerken 

28.1  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 tenietgaan 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 teniet is gegaan. 

28.2  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%. 

28.3  Uitzondering 

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.  



 

  

 bestemmingsplan "Emmeloord-West" (ontwerp)  

 114 

  

Artikel 29  Overgangsrecht gebruik 

29.1  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, behoudens voor zover uit de Richtlijnen 79/409/EEG en 92/43/EEG van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van 
de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien 
van ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik. 

29.2  Strijdig gebruik 

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

29.3  Verbod 

Indien het gebruik, bedoeld in eerste lid, 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. 

29.4  Uitzondering 

Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan. 
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Artikel 30  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Emmeloord-West. 

 

 

 

 

juni 2017. 
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Bijlagen bij regels 
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Bijlage 1  Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten 
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Bijlage 2  Nota parkeernormen  
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