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Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding voor het project

Voorliggende ruimtelijke onderbouwing betreft een herziening van de regels uit het bestemmingsplan 
"Landelijk gebied 2004" van de gemeente Noordoostpolder ten behoeve van het realiseren van een nieuwe 
werktuigenberging aansluitend op een bestaande landbouwschuur. Ter plaatse van de voorziene 
nieuwbouw is reeds een oude vleeskalverenstal gesloopt ten behoeve van de gewenste nieuwbouw.

Op dit moment is de "beheersverordening Landelijk Gebied" van toepassing, wat inhoudt dat deze 
beheersverordening de grondslag vormt voor deze partiële herziening. Waar in dit plan "Landelijk gebied 
2004" wordt genoemd, wordt dan verwezen naar de "Beheersverordening Landelijk Gebied".

In hoofdstuk 2 wordt het initiatief verder toegelicht, daar is een situatietekening van de nieuwe situatie 
opgenomen. 

De voorgenomen ontwikkeling is noodzakelijk vanwege de behoefte aan een optimale werktuigenberging 
met werkplaats ten dienste van de akkerbouwtak. Tevens wordt in deze werktuigenberging een 
entreeruimte met hygiënesluis opgenomen welke vanuit regelgeving voorgeschreven is voor de neventak 
vleeskalveren in het kader van voorkomen van insleep van dierziekten.

De voorgenomen ontwikkeling is strijdig met de regels uit het vigerende bestemmingsplan. Echter, omdat 
het initiatief past op de locatie en gewenst is, wordt door de gemeente in principe medewerking verleend. 
Hiervoor dient een ruimtelijke procedure gevolgd te worden in de vorm van een partiële herziening van het 
bestemmingsplan. In de voorliggende ruimtelijke onderbouwing wordt op basis van onderzoeken 
gemotiveerd waarom medewerking kan worden verleend en waarom dat kan in het kader van de Wro.

1.2  Projectgebied

De projectlocatie is gelegen ten noorden van Nagele aan de Oud Emmeloorderweg 2 en wordt begrensd 
door de Oud Emmeloorderweg en percelen landbouwgrond.
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Luchtfoto omgeving plangebied met aanduiding planlocatie

Bron: Bing Maps (Microsoft)

De betreffende locatie is kadastraal bekend onder gemeente Noordoostpolder, sectie D, nummers74, 1599 
en 1602. In de volgende figuur is de kadastrale ligging van de projectlocatie weergegeven.
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Situatietekening met kadastrale gegevens 
Bron: DLV Advies

1.3  Geldende bestemmingsplannen

Op de projectlocatie zijn de regels van het bestemmingsplan "Landelijk Gebied 2004" van toepassing. Dit 
bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Noordoostpolder op 29 
september 2005 en goedgekeurd door de provincie Flevoland op 28 maart 2006.

Een bestemmingsplan moet binnen tien jaar geactualiseerd zijn. Momenteel maakt de 
stikstofproblematiek het voor de gemeente Noordoostpolder nagenoeg onmogelijk een nieuw, generiek 
bestemmingsplan voor het landelijk gebied op te stellen. Om te kunnen voldoen aan de actualisatieplicht 
heeft de  gemeente er daarom voor gekozen om een beheersverordening vast te stellen. De 
Beheersverordening 'Landelijk gebied' van de gemeente Noordoostpolder is op 21 maart 2016 vastgesteld. 
Deze beheersverordening continueert de regels van het vigerende bestemmingsplan 'Landelijk gebied 
2004'.

Zoals te zien in de volgende figuur is de projectlocatie aan de Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele gelegen 
in een gebied met de bestemming "Agrarisch gebied" met de aanduiding "Ai" (Intensieve veehouderij 
toegestaan). Verder wordt duidelijk dat de begrenzing van het bebouwingsvlak een bestaand gebouw 
doorsnijdt. De beoogde nieuwbouw van de werktuigenberging ligt in het verlengde van de bestaande 
aardappelschuur die deels al buiten het bebouwingsvlak ligt. Vanwege de aanduiding "Ai" "Intensieve 
veehouderij toegestaan" is overschrijding van de begrenzing van het bebouwingsvlak niet toegestaan. 
Artikel 5 lid 11 van het bestemmingsplan bevat een afwijkingsbevoegdheid voor overschrijding van de grens 
van het bebouwingsvlak, mits geen sprake is van de bestemming intensieve veehouderij als hoofdtak (Ai). 
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Wegens het conserverend karakter van de beheersverordening kan deze wijzigingsbevoegdheid niet meer 
toegepast worden. 

Ten tijde van de vaststelling van het vigerende betemmingsplan was reeds sprake van de aanwezigheid van 
de betreffende schuur en dus ook van de overschrijding van de begrenzing van het bebouwingsvlak. Vóór 
de actualisatie van het bestemmingplan in 2006 is via een vrijstelling medewerking verleend aan het 
bouwen van het betreffende te verlengen bedrijfsgebouw. Ook de nieuwbouw komt gedeeltelijk buiten het 
bebouwingsvlak te liggen en is daarmee strijdig met het vigerende bestemmingsplan. Er is echter geen 
sprake van vergroting van de al aanwezige overschrijding.

Uitsnede verbeelding vigerend bestemmingsplan 
Bron: Gemeente Noordoostpolder

De voorgenomen ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt via een partiële herziening van het 
bestemmingsplan waarin de aanduiding 'Ai' op het perceel Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele  gedeeltelijk 
blijft behouden voor een deel van het plangebied. Tevens wordt een deel van het plangebied voorzien van 
de aanduiding 'Ai niet toegestaan'; dit betreft het deel waar sprake is van de bestaande akkerbouwschuur 
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met de voorziene uitbreiding.

Huidige bebouwing ten behoeve van intensieve veehouderij, in rood aangegeven.

Bron: DLV-Advies

In de gewenste bedrijfssituatie bedraagt de oppervlakte van de bebouwing  voor intensieve veehouderij 
(rood gearceerd in bovenstaande afbeelding) 1737 m2.

Vanwege de aanwezigheid van reeds volgroeide singelbeplanting wordt er voor gekozen om voor de aan te 
passen en nieuw aan te leggen singels aan te sluiten bij de reeds aanwezige singelbeplanting en 
erfsloten. In het onderdeel landschappelijke inpassing 2.2.2 wordt hier nader op in gegaan. Dit houdt 
tevens in dat de nieuwbouw binnen de strook van 14 meter gerealiseerd gaat worden hetgeen formeel 
volgens artikel 3.2.2 niet is toegestaan. In de verbeelding van dit plan is daarom ter plaatse van 
overschrijding van de bebouwingsvrije strook de aanduiding 'bebouwing toegestaan' opgenomen waarmee 
de gewenste nieuwbouw gerealiseerd kan worden.

De partiële herziening dient een goede ruimtelijke onderbouwing te bevatten. Voorliggend document betreft 
de ruimtelijke onderbouwing waarin wordt aangetoond dat er geen sprake is van belemmeringen op 
milieutechnisch en ruimtelijk vlak.

1.4  Leeswijzer

Deze onderbouwing is als volgt opgebouwd:

1. Hoofdstuk 2 gaat in op de huidige en gewenste situatie en bevat een beschrijving van de situatie ter 
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plaatse zoals momenteel bekend en de gewenste situatie ter plaatse na realisatie van het project.
2. Hoofdstuk 3 gaat in op de vigerende beleidskaders. Hierin wordt het project getoetst aan het ruimtelijk 

beleid van de provincie en de gemeente.
3. Hoofdstuk 4 gaat in op de toetsing van het project aan de aspecten milieu, ecologie, verkeer en 

parkeren, archeologie en water. Hierin worden verschillende bureaustudies beschreven.
4. Hoofdstuk 5 gaat in op de uitvoerbaarheid van het project. Hierin wordt de financiële en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid van het project getoetst en wordt nader ingegaan op handhaving. 
Tevens bevat het hoofdstuk een beschrijving van de ingekomen (inspraak)reacties en op welke wijze 
deze reacties zijn verwerkt. 
 

  11



 

Hoofdstuk 2  Projectbeschrijving

In dit hoofdstuk komt het initiatief aan bod. Daartoe wordt eerst inzicht gegeven in de huidige functie(s) en 
bebouwing in het projectgebied. Daarbij wordt mede de relatie met de omgeving betrokken. Daarna wordt 
het voorgenomen initiatief behandeld.

2.1  Huidige situatie

2.1.1  Gebiedsprofiel

Het akkerbouwbedrijf van de initiatiefnemer is gelegen aan de Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele en is 
gelegen in het landelijk gebied van de gemeente Noordoostpolder.

De omgeving van de projectlocatie bestaat voornamelijk uit landbouwgebied. Nabij de projectlocatie zijn 
aan de overzijde van de Oud Emmeloorderweg een tweetal woningen van derden gelegen op een afstand 
van ca. 40 meter (gemeten van voorgevel te verlengen aardappelschuur tot voorgevel van dichtstbij gelegen 
woning).

2.1.2  Ruimtelijke structuur

De projectlocatie bestaat in de huidige situatie uit een akkerbouwbedrijf met een neventak vleeskalveren. 

Ter plaatse zijn diverse bedrijfsgebouwen aanwezig bestaande uit een landbouwschuur ten behoeve van de 
opslag van aardappelen en uien en een klein gedeelte werktuigenberging, een drietal gekoppelde 
vleeskalverenstallen, een oudere vleeskalverenstal en een landbouwschuur met werktuigenberging en 
bewaarcel. Aan de achterzijde van het bedrijf zijn twee mestopslagsilo's aanwezig welke deels buiten het 
vigerende bouwvlak liggen.

Het huidige bouwvlak ter plaatse is 0,8 hectare groot. In de volgende figuur is de huidige situatie in een 
luchtfoto weergegeven.

Zoals uit de luchtfoto duidelijk wordt is rond het bedrijf singelbeplanting aanwezig waarmee de huidige 
situatie landschappelijk is ingepast. Op de luchtfoto is nog de (smalle) vleeskalverenstal zichtbaar achter 
de te verlengen aardappelschuur, deze is inmiddels gesloopt. 
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Luchtfoto huidige situatie 
Bron: Bing Maps (Microsoft).

2.2  Toekomstige situatie

2.2.1  Ruimtelijke structuur

De initiatiefnemer is voornemens op de projectlocatie een bestaande aardappelschuur te verlengen met 
een gedeelte werktuigenberging. Ter plaatse van de voorziene nieuwbouw is een bestaande 
vleeskalverenstal reeds gesloopt.

In de gewenste situatie zal het volgende aan bebouwing en/of verharding worden opgericht en verwijderd:

Bebouwing 
---------------------------------------------------------------- 
Nieuwbouw werktuigenberging        700 m2 

Sloop vleeskalverenstal   -/-   290 m2

Te verwijderen erfverharding          -/-   200 m2

---------------------------------------------------------------- 
Erfverharding (inclusief spoelplaats)    390 m2

----------------------------------------------------------------- 
Totaal:          600 m2

De toename in verhard oppervlak bedraagt dus 600 m2.

In de volgende figuur is de gewenste situatie in een situatietekening weergegeven. 
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Gewenste situatie na nieuwbouw werktuigenberging

Bron: DLV Advies

Het huidige bestemmingsvlak is niet passend om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken. 
Hierdoor is het wenselijk het bestemmingsvlak te vergroten. De gewenste omvang van het nieuwe 
bestemmingsvlak bedraagt ruim 1.4 hectare.

Het voorgenomen project is op enkele punten strijdig met de regels uit het vigerend bestemmingsplan van 
de gemeente Noordoostpolder. Met de partiële herziening van het bestemmingsplan wordt het project 
mogelijk gemaakt. Op welke punten het voorgenomen project strijdig is, en voor welke onderdelen de 
partiële herziening geldt, wordt nader uitgewerkt in de paragraaf  'Geldende bestemmingsplannen' 
(paragraaf 1.3).

De gemeente Noordoostpolder heeft als antwoord op het eerder ingediende principeverzoek ten behoeve 
van dit project door middel van een brief d.d. 13 oktober 2015 aangegeven in principe medewerking te 
willen verlenen aan het voorgenomen project van de initiatiefnemer, mits de ontwikkeling geen nadelige 
gevolgen heeft voor de ruimtelijke, milieutechnische en landschappelijke aspecten. In deze onderbouwing 
wordt verder aangetoond of er sprake is van eventuele nadelige gevolgen voor de genoemde aspecten. Het 
"Stedebouwkundig preadvies" dat mede ten grondslag lag aan het antwoord van de gemeente op het 
principeverzoek is als bijlage 1 toegevoegd.
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2.2.2  Landschappelijke inpassing

Bij nieuwe ontwikkelingen is het van belang dat de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving niet verloren gaat 
maar, indien mogelijk, juist wordt versterkt. Tevens is vanuit het ruimtelijke beleid een goede 
landschappelijke inpassing een vereiste. In dit plan is sprake van nieuwbouw binnen een agrarisch erf op 
een locatie waar nu reeds bebouwing aanwezig is in de vorm van een (te slopen) vleeskalverenstal en 
erfverharding. Er is sprake van uitbreiding van het erf buiten de huidige begrenzing om de landschappelijke 
inpassing te verbeteren.

Erfbeeld bestaande situatie volgens stedebouwkundig preadvies gemeente

Bron: gemeente Noordoostpolder

Een voorwaarde die door de gemeente gesteld is bij de vrijstelling in 2006 is 'Een met kavelsloot en 
erfsingel omzoomt erf'. In de huidige situatie wordt niet geheel voldaan aan die voorwaarde omdat aan de 
voorzijde van het erf de erfsingel niet volledig is doorgetrokken ter plaatse van de aanwezige 
landbouwschuur en ook aan de oostzijde van het erf is geen volledige erfsingelbeplanting aanwezig. Verder 
is er ook geen sprake van een volledig doorgetrokken erfsloot op de juiste positie.

In het stedebouwkundig preadvies (bijlage 1) van de gemeente wordt onderstaande afbeelding als 
wenselijke situatie inclusief uitbreiding aangegeven.
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Wenselijke situatie inclusief uitbreiding volgens stedebouwkunding preadvies

Bron: Gemeente Noordoostpolder

Als voorwaarden voor de nieuwe erfaankleding worden genoemd:

- Nieuwe kavelsloot aan oostzijde en achterzijde perceel.

- Nieuwe, volwaardige (6 meter breed) erfsingel langs de oostzijde en achterzijde van het perceel.

- Verdichten erfsingel aan kopse kant bestaand bedrijfsgebouw.

Vanwege de aanwezigheid van twee mestsilo's en een sleufsilo aan de achterzijde van het bedrijf zal de 
erfsingel aan de achterzijde van het bedrijf ten zuiden van de sleufsilo worden aangelegd waarbij tevens 
een nieuwe erfsloot wordt aangelegd. In de volgende figuur is de landschappelijke inpassing weergegeven 
van de gewenste situatie waarbij rekening is gehouden met het stedebouwkundig preadvies en de 
aanpassing in de inpassing aan de zuidzijde van het erf in verband met de aanwezige mestsilo's en 
sleufsilo.
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Landschappelijke inpassing nieuwe situatie

Bron: DLV-Advies

In bijlage 2 is de volledige landschappelijke inpassingstekening opgenomen met informatie over uitvoering 
van de erfsingelbeplanting. De erfgrens zal aan de achterzijde rechtgetrokken worden. De erfsingel zal dan 
ook opnieuw aangeplant/verplaatst moeten worden op die plekken. Tevens wordt aan de achterzijde een 
nieuwe erfsloot aangelegd.

Bij de uitvoering van het beoogde bouwplan wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden en hiermee kan 
worden gesteld dat er sprake is van een goede landschappelijke inpassing. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de aanwezigheid van twee mestsilo's aan de achterzijde van het bedrijf.
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

Op 13 maart 2012 heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) vastgesteld. In de SVIR geeft de Rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en 
mobiliteitsopgaven voor Nederland richting 2040 en de manier waarop zij hiermee om zal gaan. Daarmee 
biedt de SVIR een kader voor beslissingen die de Rijksoverheid in de periode tot 2028 wil nemen om 
Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden. In de SVIR maakt het Rijk helder welke 
nationale belangen zij heeft in het ruimtelijk- en mobiliteitsdomein en welke instrumenten voor deze 
belangen door de Rijksoverheid worden ingezet.

Overheden, burgers en bedrijven krijgen de ruimte om oplossingen te creëren. Het Rijk gaat zo min 
mogelijk op de stoel van provincies en gemeenten zitten en richt zich op het versterken van de 
internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen. De Rijksoverheid brengt  
het aantal procedures en regels stevig terug en brengt eenheid in het stelsel van regels voor infrastructuur, 
water, wonen, milieu, natuur en monumenten. Het Rijk wil de beperkte beschikbare middelen niet 
versnipperen. Het investeert dáár waar de nationale economie er het meest bij gebaat is, in de stedelijke 
regio’s rond de main-, brain- en greenports inclusief de achterlandverbindingen. Om nieuwe projecten van 
de grond te krijgen zoekt het Rijk samenwerking met marktpartijen en andere overheden.

Zo lang er geen sprake is van een nationaal belang zal het Rijk de beoordeling en uitvoering van 
ontwikkelingen dus aan de provincies en gemeenten overlaten. De uitgangspunten uit de SVIR zijn 
juridisch verankerd in het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). In het Barro is aangegeven 
welke gebieden of projecten van nationaal belang zijn en aanvullende toetsing behoeven. Om te bepalen of 
er sprake is van strijdigheid met de belangen uit de SVIR dient daarom verder getoetst te worden aan het 
Barro. Verdere toetsing aan ruimtelijke en milieutechnische belangen vindt plaats aan het provinciaal 
beleid. 

3.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Op 17 december 2011 is de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) Ruimte gedeeltelijk in werking 
getreden. Deze nieuwe AMvB Ruimte heeft de eerdere ontwerp AMvB Ruimte 2009 vervangen. Juridisch 
wordt de AMvB Ruimte aangeduid als Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Het Barro is 
op 1 oktober 2012 geactualiseerd en is vanaf die datum geheel in werking getreden. Met de 
inwerkingtreding van het Barro naast het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), is de juridische verankering van 
de uitgangspunten uit de SVIR compleet.

In het Barro zijn de nationale belangen die juridische borging vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op 
doorwerking van de nationale belangen in gemeentelijke bestemmingsplannen. Het Barro is deels 
opgebouwd uit hoofdstukken afkomstig van de ontwerp AMvB Ruimte die eind 2009 is aangeboden en 
deels uit nieuwe onderwerpen.

In het Barro wordt een aantal projecten die van nationaal belang zijn genoemd en met behulp van digitale 
kaartbestanden exact ingekaderd. Per project worden vervolgens regels gegeven, waaraan 
bestemmingsplannen moeten voldoen.

Het besluit bepaalt tevens:

"Voor zover dit besluit strekt tot aanpassing van een bestemmingsplan dat van kracht is, stelt de 
gemeenteraad uiterlijk  binnen drie jaar na het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit een 
bestemmingsplan vast met inachtneming van dit besluit."

Volgens de toelichting bij dit artikel geldt als hoofdregel dat de regels van het Barro alleen van toepassing 
zijn wanneer na inwerkingtreding van het Barro een nieuw bestemmingsplan voor het eerst nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk maakt binnen de aangegeven projectgebieden. Alleen wanneer het Barro expliciet 
een aanpassing van bestemmingsplannen vergt, omdat een reeds bestaand bestemmingsplan binnen één 
of meerdere projectgebieden is gelegen, dan moet dat binnen drie jaar gebeuren.

In het Barro zijn dertien projecten van nationaal belang beschreven:
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Mainport ontwikkeling Rotterdam.

Kustfundament.

Grote rivieren.

Waddenzee en Waddengebied.

Defensie.

Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde.

Rijksvaarwegen.

Hoofdwegen en hoofdspoorwegen.

Ektriciteitsvoorziening.

Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen.

Ecologische hoofdstructuur.

Primaire waterkeringen buiten het kustfundament.

IJsselmeergebied. 

Het Barro draagt bij aan versnelling van de besluitvorming bij ruimtelijke ontwikkelingen van nationaal 
belang en “vermindering van de bestuurlijke drukte”. De bedoeling is duidelijk: belemmeringen die de 
realisatie van de genoemde projecten zouden kunnen frustreren of vertragen worden door het Barro op 
voorhand onmogelijk gemaakt. Dat zal inderdaad wellicht leiden tot een versnelde uitvoering van de in het 
Barro opgenomen projecten.

Daar staat tegenover dat de regelgeving voor lagere overheden weer wat ingewikkelder is geworden. 
Gemeenten die een bestemmingsplan opstellen dat raakvlakken heeft met een of meerdere belangen van 
de projecten in het Barro, zullen nauwkeurig de regelgeving van het Barro moeten controleren. Het Barro 
vormt daarmee een nieuwe, dwingende checklist bij de opstelling van bestemmingsplannen. Bij het Barro 
zijn kaarten opgenomen welke de genoemde projecten in beeld brengen. De planlocatie is niet in een van 
de aangewezen projectgebieden gelegen. Hiermee zijn de bepalingen uit het Barro niet van toepassing op 
de planlocatie en is geen sprake van strijdigheid met de nationale belangen.

3.1.3  Besluit ruimtelijke ordening

Ingevolgde artikel 3.1.6 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de zogenaamde Ladder voor 
duurzame verstedelijking, dient de toelichting bij een bestemmingsplan, waarin een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk wordt maakt, te voldoen aan een drietal voorwaarden, ook wel 'treden' genoemd. 

Onderdeel a (Trede 1) verplicht overheden om nieuwe stedelijke ontwikkelingen af te stemmen op de 
geconstateerde actuele behoefte en de wijze waarop in die behoefte wordt voorzien ook regionaal af te 
stemmen. Op deze wijze wordt over- en ondercapaciteit zoveel mogelijk voorkomen.

Onderdeel b (Trede 2) vraagt om te beoordelen of de beoogde ontwikkeling binnen het bestaand stedelijk 
gebied in de betreffende regio kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat wordt bezien of binnen bestaand 
stedelijk gebied in de behoefte kan worden voorzien door middel van herstructurering, transformatie of 
anderszins. Onderdeel hiervan is dat wordt bekeken of leegstaande verstedelijkingsruimte door het treffen 
van kwalitatieve maatregelen in de behoefte kan voorzien.

Onderdeel c (Trede 3) bepaalt dat moet worden beoordeeld in hoeverre de ontwikkeling mogelijk is op 
locaties die al ontsloten zijn of ontsloten worden door verschillende modaliteiten op een schaal die 
passend is bij de beoogde ontwikkeling.

Een 'stedelijke ontwikkeling' is als volgt gedefinieerd:

"ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel,

woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen."

Op basis van deze definitie is de voorgenomen ontwikkeling, waarbij sprake is van een ontwikkeling bij een 
agrarisch bedrijf, niet als stedelijke ontwikkeling aan te merken, waarmee verdere toetsing aan de Ladder 
voor duurzame verstedelijking niet is vereist.
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3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsplan Flevoland 2006

Op 2 november 2006 is het Omgevingsplan Flevoland 2006 door Provinciale Staten vastgesteld. In dit 
Omgevingsplan is het omgevingsbeleid van de provincie Flevoland vastgelegd voor de periode 2006 - 2015 
met een doorkijk naar 2030. Tevens bevat het Omgevingsplan de hoofdlijnen van het economische, sociale 
en culturele beleid. 

3.2.1.1  Landelijk gebied en landbouw

Voor een evenwichtige groei stelt de provincie als voorwaarden: het behoud en verbeteren van de kwaliteit 
van de samenleving, het milieu, het water, de natuur en het landschap. Het landelijk gebied moet vitaal 
blijven. Verdergaande schaalvergroting van de landbouw is ook in Flevoland aan de orde en de provincie wil 
agrarische bedrijvigheid die zich primair richt op duurzame productie en verwerking van landbouwproducten 
optimale ontwikkelingskansen bieden. 

In dit plan is sprake van nieuwbouw binnen de begrenzing van het huidige erf en de aanwezige 
erfgrensbeplanting waardoor de kwaliteit van natuur en landschap behouden blijft. De feitelijke 
erfbegrenzing komt niet overeen met de begrenzing van het vigerende agrarische bebouwingsvlak. Ten tijde 
van de vaststelling van het bestemminsplan was al sprake van bebouwing die de begrenzing van het 
agrarische bebouwingsvlak overschreed. Dit betreft de landbouwschuur die nu uitgebreid wordt. Destijds is 
dat niet gecorrigeerd. 

Het bedrijf van de initiatiefnemer valt binnen de categorie bedrijven waarvoor de provincie optimale 
ontwikkelingskansen wil bieden.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Welstandsnota

De welstandsnota van de gemeente Noordoostpolder is vastgesteld op 28 maart 2013 en wordt momenteel 
herzien. Uit deze welstandsnota blijkt dat een groot deel van het grondgebied van de gemeente 
welstandsvrij is. Voor het overige gedeelte gelden voor bepaalde categorieën bouwwerken nog maar zeer 
beperkte welstandseisen. Het voorliggende plan ligt in het buitengebied en in dit gebied zijn er vanuit de 
welstandsnota geen welstandscriteria bij de beoordeling van bouwplannen. In de welstandsnota worden 
wel eisen gesteld aan het kleurgebruik van bedrijfsgebouwen. Daar zijn alleen gedekte kleuren toegestaan.

In dit plan is sprake van uitbreiding van een bestaand bedrijfsgebouw in dezelfde (gedekte) kleurstelling als 
het bestaande deel. Daarmee wordt voldaan aan de criteria vanuit de welstandsnota.

Verder wordt in de welstandsnota aangegeven dat het vanuit stedenbouwkundig en cultuurhistorisch 
oogpunt van belang is dat groensingels rond de erven worden gehandhaafd. Dat wordt echter niet door de 
welstandsnota geregeld maar via het bestemmingsplan. In paragraaf 2.2.2 is aangegeven op welke wijze 
de gewenste situatie ter plaatse zal worden ingepast.

3.3.2  Gemeentelijke structuurvisie

De structuurvisie Noordoostpolder 2025 biedt mogelijkheden voor de uitbreiding van de bewaarloods. In de 
structuurvisie wordt aangegeven dat de landbouw - en zeker de akkerbouw en tuinbouw - de komende 
jaren volop de ruimte moet krijgen om verder te ontwikkelen. Het bedrijf van de intitiatiefnemer betreft een 
volwaardig akkerbouwbedrijf met een neventak intensieve veehouderij. Het bedrijf behoort daarmee tot de 
categorie landbouwbedrijven die volgens de stuctuurvisie de ruimte moet krijgen om zich verder te 
ontwikkelen. Op grond van de structuurvisie is de uitbreiding dan ook wenselijk.

Daarnaast zal de bedrijfsvoering efficiënter en rendabeler worden wegens de vergroting (verlenging) van de 
bestaande landbouwschuur. Dit sluit aan bij de gedachte in de structuurvisie dat er ruimte wordt geboden 
voor uitbreiding van het agrarisch erf ten behoeve van een rendabele bedrijfsvoering. Afhankelijk van de 
situatie en de functie zal er maatwerk geleverd moeten worden. In paragraaf 2.2.2 is aagegeven op welke 
wijze de gewenste situatie ter plaatse zal worden ingepast waarmee voldaan wordt aan de 
maatwerkbenadering zoals de structuurvisie verlangd. 
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In de structuurvisie wordt aangegeven dat de erfsingels rond de erven van groot cultuurhistorisch 
landschappelijke waarde voor de Noordoostpolder zijn. Het levert de typering 'groene eilanden in een open 
akkerbouwlandschap' en geeft een menselijke maat en verbetering van de bewoonbaarheid. Om die reden 
schrijft de gemeente een erfsingel voor bij zowel bestaande als aan te passen en te verruimen erven. De 
erfsingel is minimaal 6 meter breed en aan de binnenzijde van de erfsingel dient een bebouwingsvrije 
ruimte van eveneens 6 meter in acht genomen te worden. Daardoor komt de erfsingelgrensbepaling uit op 
12 meter tussen de insteek (binnenzijde) van de erf-/kavelsloot en de bebouwing aldus de structuurvisie en 
14 meter van hart erf-/kavelsloot en de bebouwing. In de volgende figuur is het streefbeeld van de erfsingel 
zoals beschreven in de structuurvisie weergegeven.'''

Dwarsdoorsnede erfsingel volgens 'Structuurvisie Noordoostpolder 2025'

Bron: Gemeente Noordoostpolder

In onderhavige situatie is reeds sprake van erfsingelbeplanting welke maatvoering niet overeenkomt met 
het gestelde in de structuurvisie ten aanzien van de vrije ruimte tussen bebouwing en singebeplanting. 
Vanwege de aanwezigheid van reeds volgroeide singelbeplanting wordt er voor gekozen om voor de aan te 
passen en nieuw aan te leggen singels aan te sluiten bij de bestaande maatvoering. In het onderdeel 
landschappelijke inpassing 2.2.2 wordt hier nader op in gegaan. De inrichtingstekening / het 
beplantingsplan is leidend ten aanzien van de te realiseren landchappelijke inpassing. De landschappelijke 
inpassing voor dit plan is geborgd door middel van een voorwaardelijke bepaling die is opgenomen in de 
regels van dit plan.
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3.3.3  Beleidsregel instandhouding beplantingen Noordoostpolder

Op 9 januari 2013 heeft de gemeente Noordoostpolder de 'Beleidsregel instandhouding landschappelijke 
beplantingen Noordoostpolder' vast gesteld. In deze beleidsregel geeft het college aan hoe zij haar 
publiekrechtelijke bevoegdheden invult om landschappelijke beplantingen in stand te houden. In de 
beleidsregel zijn onder andere richtlijnen opgenomen voor de uitvoering van de toe te passen 
erfsingelbeplanting. In het onderdeel landschappelijke inpassing 2.2.2 wordt aangetoond dat de nieuw aan 
te leggen en aan te passen erfsingels voldoen aan de beleidsregel.
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Hoofdstuk 4  Ruimtelijke- en milieuaspecten

De uitvoerbaarheid van een ruimtelijk plan of project moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) 
aangetoond worden (artikel 3.1.6 lid 1 van het Bro). Daaronder valt zowel de onderzoeksverplichting naar 
verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, ect.) als de economische en maatschappelijke 
uitvoerbaarheid van het project. Van de ruimtelijke- en milieuaspecten wordt in dit hoofdstuk verslag 
gedaan. De economische en maatschappelijke uitvoerbaarheid worden in het volgende hoofdstuk 
behandeld. De toets aan het beleid is in het vorige hoofdstuk al aan de orde gekomen.

4.1  Milieu

4.1.1  Bodem

De bodemkwaliteit is in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) van belang indien er sprake is van 
functieveranderingen en/of een ander gebruik van de gronden. De bodem moet geschikt zijn voor de 
functie. Mocht er een verontreiniging te verwachten zijn of mocht deze feitelijk aanwezig zijn, dan dient 
voor vaststelling van een plan en/of het nemen van het besluit inzichtelijk gemaakt te worden of de 
bodemverontreiniging de voorgenomen bestemmings- en/of functiewijziging in het kader van gezondheid 
en/of financieel gezien in de weg staat.

Hierbij dient eerst inzichtelijk gemaakt te worden of er sprake is van een te verwachten of feitelijke 
verontreiniging. De gronden waarop de voorgenomen ontwikkeling plaatsvindt zijn in gebruik als agrarisch 
erf. De bouw zal plaatsvinden op ondergrond van een vleeskalverenstal welke gesloopt is en een sloot die 
gedempt is.  Om aan te tonen of sprake is van een feitelijke verontreiniging dient bij ontwikkelingen een 
bodemonderzoek uitgevoerd te worden conform de wettelijke norm NEN 5740. Een dergelijk onderzoek 
moet aantonen of de bodemkwaliteit ter plaatse van de ontwikkeling gevolgen heeft op de gewenste 
activiteiten ter plaatse. Dit is echter vooral van belang bij bestemmings- en/of functiewijzigingen die 
inrichtingen mogelijk maken waarbij gedurende een groot deel van de dag mensen aanwezig zullen zijn. In 
dergelijke gevallen dient middels een bodemonderzoek te worden aangetoond of de bodem ter plaatse 
dusdanig verontreinigd is dat dit risico's voor de gezondheid met zich meebrengt en daarmee dus de 
voorgenomen bestemmings- en/of functiewijziging in de weg staat.In onderhavig geval is geen sprake van 
een bestemmings- en/of functiewijziging die een inrichting mogelijk maakt waarin gedurende een groot 
deel van de dag mensen aanwezig zullen zijn. Hiermee zijn geen risico's te verwachten voor de 
gezondheid en staat de bodemgesteldheid de voorgenomen ontwikkeling niet in de weg.

Hiermee kan worden gesteld dat de bodemgesteldheid ter plaatse de voorgenomen bestemmings- en/of 
functiewijziging niet in de weg zal staan.

Op de locatie waar gebouwd gaat worden heeft in het verleden een gierkelder en een sloot gezeten. Zowel 
de gierkelder, als de sloot is gedempt. Er zijn geen gegevens bekend van de grond die hiervoor gebruikt is. 
Daarom zal er voorafgaand aan de bouw een verkennend bodemonderzoek verricht worden.

4.1.2  Milieuzonering

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie, te weten: geluid, geur, 
gevaar en stof. De mate waarin de milieuaspecten gelden en waaraan de milieucontour wordt vastgesteld, 
is voor elk type bedrijvigheid verschillend. De 'Vereniging van Nederlandse Gemeenten' (VNG) geeft sinds 
1986 de publicatie 'Bedrijven en Milieuzonering' uit. In deze publicatie is een lijst opgenomen met daarin 
de aan te houden richtafstanden tussen een gevoelige bestemming en bedrijven. Indien van deze 
richtafstand afgeweken wordt, moet dit nader worden gemotiveerd. Het scheiden van milieubelastende en 
–gevoelige functies dient twee doelen: 

1. het reeds in het ruimtelijk spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en gevaar bij 
gevoelige functies (bijvoorbeeld woningen); 

2. het bieden van voldoende zekerheid aan bijvoorbeeld bedrijven die te maken hebben met 
milieubelastende acitviteiten zodat zij de activiteiten duurzaam en binnen aanvaardbare voorwaarden 
kunnen uitoefenen. 

  23



 

4.1.2.1  Milieuzonering ten aanzien van de projectlocatie

Als bij een inrichting nieuwe gevoelige objecten worden opgericht in het kader van geur, geluid, 
luchtkwaliteit of externe veiligheid, dan mag dit gevoelige object geen hinder ondervinden van eventueel 
omliggende hinder veroorzakende inrichtingen. Met andere woorden, heeft de omgeving van de locatie ook 
invloed op de projectlocatie. Tevens mag de ontwikkeling van een nieuw gevoelig object geen belemmering 
zijn van de ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bestemmingen.

Bij de voorgenomen ontwikkeling worden geen gevoelige objecten opgericht in het kader van geluid, geur, 
luchtkwaliteit en/of externe veiligheid. Hiermee zal op de projectlocatie geen hinder ondervonden worden 
van eventueel omliggende bedrijven en/of inrichtingen en zullen geen bedrijven en/of bestemmingen in de 
ontwikkelingsmogelijkheden worden beperkt.

4.1.3  Geur

De Wet geurhinder veehouderij (Wgv) vormt vanaf 1 januari 2007 het toetsingskader voor de 
milieuvergunning als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van veehouderijen. Het tijdstip van 
inwerkingtreding van de wet is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 12 december 2006. Op 18 december 
2006 is de Wet geurhinder en veehouderij gepubliceerd.

De Wet geurhinder en veehouderij geeft normen voor de geurbelasting die een veehouderij mag 
veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). De geurbelasting wordt berekend en 
getoetst met het verspreidingsmodel V-Stacks vergunning. Dit geldt alleen voor dieren waarvoor 
geuremissiefactoren zijn opgenomen in de Wet geurhinder en veehouderij. 

Bij gemeentelijke verordening kunnen gemeenten afwijken van de wettelijke normen. Voor de 
onderbouwing van andere normen wordt de geursituatie berekend met het verspreidingsmodel V-Stacks 
gebied. 

De voorgenomen ontwikkeling in het plangebied betreft de realisatie van een werktuigenberging 
aansluitend op een akkerbouwschuur ten behoeve van aardappelbewaring. Er vindt geen uitbreiding plaats 
in de omvang van de neventak vleeskalveren. Om de uitbreiding van de akkerbouwschuur te kunnen 
realiseren wordt een oude vleeskalverenstal gesloopt. Voor de gewenste bedrijfsomvang qua vleeskalveren 
is in juni 2015 een omgevingsvergunning aangevraagd. In verband met gewijzigde welzijnsnormen en 
enkele interne wijzigingen is een vergunning aangevraagd voor het houden van 650 vleeskalveren. Het 
bedrijf was in bezit van een milieuvergunning voor het houden van 850 vleeskalveren. Hieruit blijkt dat 
sprake is van een afname van de omvang van de tak vleeskalveren met 200 dieren.

In verband met de aanvraag omgevingsvergunning is een geurberekening uitgevoerd met het programma 
V-stacks. De samenvatting van de uitkomsten van die berekening is aangegeven in de volgende tabel.

Tabel toets geurbelasting

Bron: DLV Advies

De gemeente Noordoostpolder heeft geen eigen geurbeleid. Dit houdt in dat de wettelijke normen 
aangehouden moeten worden. Ingevolge artikel 3 lid 1 van de Wgv is aangegeven dat een vergunning voor 
een veehouderij wordt geweigerd indien de geurbelasting van de veehouderij op een geurgevoelig object:

gelegen buiten een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 8.0 odeurunits 
(ou) per m3 lucht;
gelegen buiten een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 2.0 ou per m3 
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lucht;
gelegen binnen een concentratiegebied, buiten de bebouwde kom meer bedraagt dan 14.0 ou per m3 
lucht;
gelegen binnen een concentratiegebied, binnen de bebouwde kom meer bedraagt dan 3.0 ou per m3 
lucht. 

Het dichtstbijzijnde gevoelige object is gelegen buiten het concentratiegebied en buiten de bebouwde 
kom. Hierbij mag de geurbelasting van de veehouderij op het gevoelig object niet meer dan 8 ou per m3 
bedragen. 

Voor dit bedrijf is sprake van een vigerende milieuvergunning die een hogere geurbelasting toestaat omdat 
er in het verleden al sprake was van een overbelaste situatie.

Met de voorgenomen ontwikkeling neemt de omvang van de tak vleeskalveren af en daarmee neemt ook 
de geurbelasting af. Daarmee wordt voldaan aan de Wet geurhinder veehouderij.

4.1.4  Luchtkwaliteit

De Eerste Kamer heeft op 9 oktober 2007 het wetsvoorstel voor de wijziging van de Wet milieubeheer 
goedgekeurd (Stb. 2007, 414) en vervolgens is de wijziging op 15 november 2007 in werking getreden. De 
wet vervangt het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Met name paragraaf 5.2 uit genoemde wet is veranderd. 
Omdat 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat de nieuwe 5.2 bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. De Wet 
luchtkwaliteit introduceert het onderscheid tussen 'kleine' en 'grote' projecten. Kleine projecten dragen 'niet 
in betekenende mate' (NIBM) bij aan de luchtkwaliteit. Een paar honderd grote projecten dragen juist wel 
'in betekenende mate' bij aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Het gaat hierbij vooral om 
bedrijventerreinen en infrastructuur (wegen). 

De Eerste Kamer is op 9 oktober 2007 akkoord gegaan met het wetsvoorstel over luchtkwaliteitseisen. 
Projecten die 'niet in betekenende mate' bijdragen (NIBM) aan de luchtverontreiniging hoeven volgens het 
wetsvoorstel niet meer afzonderlijk getoetst te worden aan de grenswaarden voor de buitenlucht. Het 
Besluit NIBM omschrijft het begrip nader: een project dat minder dan 3% van de grenswaarden bijdraagt is 
NIBM. Dit komt overeen met 1,2 microgram per m3 (µg/m3) voor fijnstof en stikstofoxiden (NO2). 

De voorgenomen ontwikkeling betreft de nieuwbouw van een werktuigenberging aansluitend op een 
bestaande akkerbouwschuur. De verwachting is dat de realisatie van deze werktuigenberging geen 
nadelige invloed zal hebben op de luchtkwaliteit en daarmee binnen de NIBM-regeling zal vallen. Ook is er 
geen sprake van uitbreiding in dieraantallen en zal er dus ook geen sprake zijn van verslechtering van de 
luchtkwaliteit in relatie tot de veehouderij op de projectlocatie.

4.1.4.1  Uitbreiding van verkeersbewegingen

Naast uitbreiding in dieraantallen, waar in dit geval geen sprake van is, moet ook de uitbreiding van het 
aantal verkeersbewegingen meegenomen worden. In onderhavig geval zal het aantal verkeersbewegingen 
niet in onevenredige mate toenemen. De uitbreiding van de bestaande akkerbouwschuur betreft in feite 
vervanging van de huidige werktuigenberging welke in andere schuren plaatsvond. Er zal geen sprake zijn 
van toename van het aantal verkeersbewegingen in het kader van de voorgenomen ontwikkeling. Hiermee 
is de uitstoot van de toename in het aantal verkeersbewegingen verwaarloosbaar en valt onder de noemer 
NIBM, waarmee verder onderzoek achterwege kan blijven.

4.1.5  Geluid

De mate waarin het geluid, bijvoorbeeld veroorzaakt door het wegverkeer, het woonmilieu mag belasten, is 
geregeld in de Wet geluidhinder en het Besluit geluidhinder (Wgh en Bgh). De kern van de wet is dat 
geluidsgevoelige bestemmingen worden beschermd tegen geluidhinder uit de omgeving ten gevolge van 
wegverkeer, spoorweg en industrie. De Wet geluidhinder kent de volgende geluidsgevoelige 
bestemmingen: 

1. Woningen.
2. Onderwijsgebouwen (behoudens voorzieningen zoals een gymnastieklokaal).
3. Ziekenhuizen en verpleeghuizen en daarmee gelijk te stellen voorzieningen zoals verzorgingstehuizen, 

psychiatrische inrichtingen, medische centra, poliklinieken, medische kleuterdagverblijven, etc. 
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Het beschermen van bijvoorbeeld het woonmilieu gebeurt aan de hand van vastgestelde zoneringen. De 
belangrijkste geluidsbronnen die in de Wet geluidhinder voorkomen zijn industrielawaai, wegverkeerslawaai 
en spoorweglawaai. Verder gaat deze wet ook in op geluidwerende voorzieningen en 
geluidbelastingkaarten en actieplannen.

Het aantal verkeersbewegingen zal bij de voorgenomen ontwikkeling niet in onevenredige mate toenemen. 
Tevens is een goede ontsluiting aan de Oud Emmeloorderweg gerealiseerd waarbij op eigen terrein 
voldoende gelegenheid is om te keren en parkeren. Hiermee zal de geluidbelasting die wordt veroorzaakt 
door vrachtverkeer niet verder toenemen.

Bij de voorgenomen ontwikkeling worden geen geluidsoverlast veroorzakende inrichtingen opgericht. Er is 
in principe sprake van vervangende nieuwbouw. Daardoor is geen sprake van een toename van mogelijk te 
veroorzaken industrielawaai van de projectlocatie voor de omgeving.

Bij de voorgenomen ontwikkeling worden geen geluidgevoelige objecten opgericht. Hiermee kan verdere 
toetsing achterwege blijven.

4.1.6  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over de beheersing van activiteiten met gevaarlijke stoffen. Die activiteiten kunnen 
bestaan uit het opslaan, verwerken of transporteren van gevaarlijke stoffen. Deze activiteiten kunnen een 
risico veroorzaken voor de leefomgeving. Daarnaast worden de risico's van het opstijgen en landen op 
vliegvelden ook onder het thema externe veiligheid gevangen. De risico's worden uitgedrukt in twee 
risicomaten; het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. 

Voor de beoordeling van een ruimtelijk plan moet voor externe veiligheid worden vastgesteld of dit plan is 
gelegen binnen een risicocontour en/of het invloedsgebied van een inrichting die valt onder het Besluit 
externe veiligheid inrichtingen (Bevi). Daarnaast wordt gekeken of het plan ligt binnen de risicocontour 
en/of het invloedsgebied van de transportroute (weg, spoor, water of buisleiding) waarover gevaarlijke 
stoffen (o.a. LPG en benzine) worden vervoerd.

Het Bevi is gericht aan het bevoegd gezag inzake de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening en 
heeft onder meer tot doel om bij nieuwe situaties toetsing aan de risiconormen te waarborgen. In de 
Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi) zijn standaard afstanden opgenomen waarbij wordt voldaan 
aan de grenswaarden van het plaatsgebonden risico. Het Bevi is van toepassing op vergunningplichtige 
risicovolle bedrijven en nabij gelegen, al dan niet geprojecteerde, (beperkt) kwetsbare objecten. In artikel 2 
lid 1 van het Bevi is opgesomd wat wordt verstaan onder risicovolle bedrijven. Voor toepassing van het Bevi 
wordt een nieuw ruimtelijk besluit gezien als een nieuwe situatie.

4.1.6.1  Transport (spoor-, vaar- en autowegen)

Voor ruimtelijke plannen zijn spoorwegen, vaarwegen en autowegen risicorelevant als er binnen een zone 
van 200 meter vanaf de transportas een ontwikkeling gepland wordt. Beoordeling van de risico's 
veroorzaakt door het doorgaand verkeer dient plaats te vinden aan de hand van de circulaire 
“Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (ministeries van VROM, BZK en VenW)” uit 2004 en de 
wijziging daarop van 1 augustus 2008 waarin grens- en richtwaarden voor het plaatsgebonden risico en 
richtlijnen voor de toepassing van de rekenmethodiek en de verantwoording van het groepsrisico zijn 
opgenomen.

Daarnaast kent de circulaire de verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Indien binnen het 
invloedsgebied (binnen 200 meter vanaf de as van de transportroute) nieuwe ontwikkelingen zijn voorzien 
en er een overschrijding van de oriënterende waarde van het groepsrisico of een significante stijging van 
het groepsrisico optreedt, dient bij de vaststelling van het RO-besluit het groepsrisico te worden 
verantwoord.
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Uitsnede risicokaart

Bron: Interprovinciaal Overleg

Nabij de planlocatie (binnen een afstand van 200 meter) zijn geen transportroutes waarover mogelijk 
transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt gelegen. De dichtsbijzijnde transportroute betreft de provinciale 
weg N352 Urk - Vollenhove welke volgens de risicokaart als transportroute dient voor mogelijk transport 
van gevaarlijke stoffen. De afstand tot de planlocatie bedraagt ca. 1.400 meter.

4.1.6.2  Transport- en buisleidingen

Op 1 januari 2011 is het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) met de bijbehorende Regeling 
externe veiligheid buisleidingen (Revb) in werking getreden. Het Bevb regelt onder andere welke 
veiligheidsafstanden aangehouden moeten worden rond buisleidingen met gevaarlijke stoffen. De 
normstelling is hierbij in lijn met het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi).

In het 'Handboek buisleidingen in bestemmingsplannen' (VROM, 19 maart 2010 geactualiseerd) staan in 
bijlage 6 inventarisatieafstanden genoemd. Voor de inventarisatie van de bebouwing is een bepaalde 
afstand waarbinnen een inventarisatie noodzakelijk wordt geacht. De inventarisatieafstand loopt uiteen van 
45 meter bij een leidingdiameter van 4 inch en een druk van 40 bar tot 580 meter bij een leidingdiameter 
van 42 inch en een druk van 80 bar. Deze afstanden gelden aan weerszijden van de betreffende leiding.

In de Structuurvisie Buisleidingen 2012-2035, zoals vastgesteld op 12 oktober 2012, zijn de 
invloedsgebieden van buisleidingen voor transport weergegeven. Indien binnen de invloedsgebieden 
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ontwikkelingen plaatsvinden, dient het groepsrisico te worden verantwoord.

Het plangebied is op een afstand van 1.500 meter gelegen van een aardgasleiding van de Gasunie met 
een leidingdiameter van 15,98 inch en een druk van 66,2 bar. Daarmee is het plangebied niet binnen de  
invloedsgebied van de buisleiding gelegen.

4.1.6.3  Plaatsgebonden risico

In de onderhavige situatie is sprake van een akkerbouwbedrijf met een neventak vleeskalveren. Een 
akkerbouwbedrijf veroorzaakt zelf vaak geen risico's voor de woon- en leefomgeving in het kader van 
externe veiligheid en is daarom vaak geen Bevi inrichting, mits geen risicovolle elementen worden 
opgericht als propaantanks, koelinstallaties of vergistingsinstallaties. In de onderhavige situatie is geen 
sprake van het oprichten van dergelijke risicovolle installaties. Wel is op dit bedrijf een bovengrondse 
propaantank aanwezig zoals ook duidelijk wordt uit de risicokaart. Voor deze gastank geldt een 
risicoafstand (PR10-6) van 20 meter. Aan deze afstandseis wordt ruimschoots voldaan en daarmee wordt 
gesteld dat de inrichting geen risico's voor de directe omgeving zal veroorzaken.

Naast het feit dat een inrichting geen onevenredige risico's voor de woon- en leefomgeving mag 
veroorzaken, mag een gevoelige inrichting (waar veelvuldig mensen aanwezig zijn) ook geen hinder 
ondervinden van mogelijk in de omgeving aanwezige inrichtingen.

Het plaatsgebonden risico wordt weergegeven in vastgelegde risicocontouren. Deze risicocontouren 
worden bepaald aan de hand van de kans dat zich in een gebied een ongeval met fatale afloop voordoet. 
Binnen de risicocontouren is de kans gelijk aan of groter dan 1 op 1 miljoen (10-6) per jaar dat zich een 
ongeval voordoet met een fatale afloop. Indien een ontwikkeling plaatsvindt binnen een risicocontour dan 
dient het plaatsgebonden risico te worden verantwoord.

Volgens de risicokaart, zoals weergegeven in de volgende figuur, is de planlocatie niet binnen de 
risicocontour (10-6 per jaar) gelegen van een mogelijke risicobron. Daarmee zijn er ten aanzien van het 
plaatsgebonden risico geen belemmeringen te verwachten.

4.1.6.4  Groepsrisico

Naast het plaatsgebonden risico dient ook het groepsrisico in acht te worden genomen. Hierbij is het van 
belang te kijken of de planlocatie binnen een invloedsgebied van een risicobron of transportroute is 
gelegen.

De planlocatie is niet binnen een invloedsgebied van een risicobron en/of transportroute gelegen. Hiermee 
hoeft het groepsrisico niet verder te worden verantwoord.

4.1.7  Directe ammoniakschade

Bij een intensief varkens- of pluimveebedrijf kan sprake zijn van directe ammoniakschade. Dit is de schade 
die ammoniak uit de stallen van dergelijke bedrijven kan veroorzaken aan gewassen die verbouwd 
worden nabij de stal. In de onderhavige situatie is sprake van een bedrijf met vleeskalveren.

In het Activiteitenbesluit is ammoniakschade echter niet opgenomen omdat dit wordt gezien als 
bedrijfsschade in plaats van als milieuschade. Het Instituut voor Plantenziektenkundig Onderzoek heeft in 
1981 het rapport “Stallucht en Planten” opgesteld. Hierin worden de gevolgen van ammoniak uit dergelijke 
bedrijven op verschillende gevoelige planten en/of bomen uiteengezet. In dit rapport zijn richtafstanden 
opgenomen tussen de stallen en gevoelige planten en/of bomen. Indien gewenst kan in het 
bestemmingsplan rekening gehouden worden met de in het rapport genoemde afstanden tussen 
bedrijfsmatige boomkwekerijen en de stallen.

In 1996 is het rapport aangevuld met het rapport "Effecten van ammoniak op planten in de directe 
omgeving van stallen, update van een risicoschatting" van het Instituut AB-DLO van het Ministerie van 
LNV. In november 1998 is door middel van een mailing aan de Nederlandse gemeenten algemene 
bekendheid aan dit rapport gegeven. Tevens is de bijbehorende notitie "Risico van gewasschade in de 
directe omgeving van ammoniakbronnen” van AB-DLO van 23 juli 1997 bekend gemaakt. De vraag is in 
hoeverre ook dit rapport en deze notitie bij de beoordeling van directe ammoniakschade afkomstig van een 
vergunningplichtige inrichting betrokken dient te worden.

Hierover heeft de Raad van State een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat deze notitie bij beoordeling van 
plannen of projecten ten behoeve van een varkens- en/of pluimveebedrijf niet gehanteerd hoeft te worden. 
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De richtafstanden uit het rapport “Stallucht en Planten” kunnen echter toegepast worden.

Het rapport "Stallucht en Planten” geeft richtafstanden van 50 meter tussen stallen en gevoelige planten 
en bomen (zoals coniferen) en 25 meter tussen stallen en minder gevoelige planten en bomen.

Nabij de projectlocatie zijn geen bedrijfsmatige boomkwekerijen gelegen welke directe ammoniakschade 
zouden kunnen ondervinden van het bedrijf van de initiatiefnemer. Hiermee zal geen sprake zijn van directe 
ammoniakschade. Overigens is er met de voorziene ontwikkeling binnen het plangebied geen sprake van 
een bedrijf met pluimvee of varkens maar van vleeskalveren. Verder worden er in de gewenste situatie 
minder vleeskalveren gehouden dan de oorspronkelijke milieuvergunning toe liet en daarmee zal ook de 
ammoniakuitstoot lager zijn dan in de huidige situatie waarmee er geen nadelige gevolgen voor het aspect 
directe ammoniakschade aan de orde zijn.

4.1.8  Voortoets MER-beoordeling

4.1.8.1  Algemeen

Op 1 april 2011 is het nieuwe Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Uit dit besluit blijkt dat 
toetsing aan de drempelwaarden in de D-lijst ontoereikend is om de vraag te beantwoorden of een 
m.e.r.-beoordelingsprocedure moet worden doorlopen. Indien een activiteit een omvang heeft die onder de 
grenswaarden ligt, dient op grond van de selectiecriteria in de EEG-richtlijn milieu-effectbeoordeling te 
worden vastgesteld of belangrijke nadelige gevolgen van de activiteit voor het milieu kunnen worden 
uitgesloten. Pas als dat het geval is, is de activiteit niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. In het kader van de 
wijziging van het Besluit m.e.r. is een handreiking opgesteld. Deze handreiking geeft aan hoe moet 
worden vastgesteld of een activiteit, met een omvang onder de drempelwaarde, toch belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu heeft. In de handreiking is opgenomen dat voor elk besluit of plan dat betrekking 
heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst en die een omvang hebben die beneden de 
drempelwaarden liggen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen 
worden uitgesloten. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gebruikt. 

Uit deze toets kan een van twee onderstaande conclusies volgen: 

1. Belangrijke nadelige milieueffecten zijn uitgesloten. 
of

2. Belangrijke nadelige milieueffecten zijn niet uit te sluiten. 

In het eerste geval is de activiteit niet m.e.r.(-beoordelings)-plichtig in het andere geval dient een 
m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd en de bijbehorende procedure te worden gevolgd. Die toetsing in 
het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de hand van de selectiecriteria in 
bijlage III van de EU-richtlijn milieubeoordeling projecten.

4.1.8.2  Dit project

Dit project voorziet in de uitbreiding van een akkerbouwschuur ten behoeve van een werktuigenberging. 
Ten aanzien van de neventak vleeskalveren is sprake van een afname van de omvang van 850 dieren naar 
650 dieren. Met deze omvang worden de drempelwaarden voor een m.e.r.-beoordelingsplichtige omvang 
(1.200 dieren) niet overschreden. De beoordelingsplicht geldt vanaf een toename van 1.200 vleeskalveren.

Voor de beoordeling is gebruik gemaakt van bijlage III EU richtlijn milieubeoordeling projecten. De bijlage 
maakt onderscheid in de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van het 
potentiële effect. Hieronder wordt hier nader op ingegaan.

1. Kenmerken van het project:

Het betreft een project van geringe omvang waarbij sprake is van een afname van de bedrijfsomvang van de 
neventak vleeskalveren. Er zijn geen andere projecten in de omgeving bekend die leiden tot cumulatieve 
effecten.

Er is binnen het project sprake van afname van natuurlijke hulpbronnen. De productie van afvalstoffen in de 
vorm van mest neemt af in verband met de afname van de veestapel. Onevenredige verontreiniging en 
hinder is, gelet op de geringe bedrijfsomvang, ook niet te verwachten. Er worden enkel reguliere stoffen en 
technologieën gebruikt. Gelet hierop is er geen verhoogd risico op ongevallen.

2. Plaats van het project:
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Het project is niet gelegen in een gebied dat, gelet op de landschappelijke, natuurlijke en 
cultuurhistorische waarde kwetsbaar is voor een nieuwe kleinschalige invulling van een bestaand erf. 

3. Kenmerken van het potentiële effect:

De potentiële effecten van de voorgenomen ontwikkeling zijn zeer gering en lokaal.

Een uitzondering hierop vormt de toename van ammoniakemissie uit de dierverblijven en 
ammoniakdepositie op beschermde natuurgebieden in de omgeving. Zoals eerder aangegeven is er in 
verband met de afname van de omvang van de veestapel (van 850 naar 650 vleeskalveren) sprake van 
afname van de ammoniakemissie uit de dierverblijven en daarmee ook sprake van een afname van de 
ammoniakdepositie op beschermde natuurgebieden in de omgeving. 

In de uitgevoerde haalbaarheidsonderzoeken en de toetsing van haalbaarheidsaspecten in deze 
onderbouwing komen ook geen effecten op te beschermen waarden in de omgeving van het projectgebied 
naar voren. Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het milieubelang van de ontwikkeling die met 
dit project wordt mogelijk gemaakt in voldoende mate is afgewogen en geen nadelige effecten zijn te 
verwachten, waardoor de voorgenomen ontwikkeling niet m.e.r.-beoordelingsplichtig is.

4.2  Ecologie

In het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden getoetst of er sprake is van negatieve 
effecten op de natuurwaarden. Daartoe wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en 
soortenbescherming.

4.2.1  Gebiedsbescherming

De Natuurbeschermingswet  1998richt zich op de bescherming van gebieden. Sinds 1 oktober 2005 zijn 
hierin ook de bepalingen vanuit de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, aangevuld met de vroegere 
beschermde- en staatsnatuurmonumenten en het Verdrag van Ramsar verwerkt. 

In de Natuurbeschermingswet 1998 zijn de volgende gronden aangewezen en beschermd:

1. Natura 2000 gebieden (Vogelrichtlijn- en Habitatrichtlijngebieden).
2. Beschermde natuurmonumenten.
3. Wetlands. 

Naast deze drie soorten gebieden is er de (Provinciale) Ecologische Hoofdstructuur ((P)EHS) die in het 
kader van de gebiedsbescherming van belang is. De (P)EHS is een samenhangend netwerk van 
belangrijke natuurgebieden in Nederland. Zij bestaat uit bestaande natuurgebieden, nieuwe natuurgebieden 
en ecologische verbindingszones. De EHS draagt bij aan het bereiken van de hoofddoelstelling van het 
Nederlandse natuurbeleid, namelijk: 'Natuur en landschap behouden, versterken en ontwikkelen, als 
bijdrage aan een leefbaar Nederland en een duurzame samenleving'. Hiertoe zijn de volgende 
uitgangspunten van belang:  

1. Vergroten: het areaal natuur uitbreiden en zorgen voor grotere aaneengesloten gebieden.
2. Verbinden: natuurgebieden zoveel mogelijk met elkaar verbinden.
3. Verbeteren: de omgeving zo beïnvloeden dat in natuurgebieden een zo hoog mogelijke natuurkwaliteit 

haalbaar is. 

Daarnaast is het bij uitbreiding van agrarische bedrijven van belang te kijken naar de invloed op mogelijke 
(zeer) kwetsbare gebieden in het kader van de Wet ammoniak en veehouderij, de zogenaamde 
Wav-gebieden. Dit zijn voor verzuring gevoelige gebieden waarbij toename van de uitstoot van ammoniak 
op deze gebieden kan leiden tot een onevenredige aantasting ervan.

4.2.1.1  Natura 2000, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands

Er is hier sprake van een bestaande neventak vleeskalveren die in omvang afneemt (van 850 naar 650 
vleeskalveren) daardoor is sprake van vermindering van de ammoniakuitstoot en daarmee ook een 
vermindering van de depositie op habitats binnen de beschermde gebieden. De voorgenomen activiteit is 
toelaatbaar binnen de kaders van de Natuurbeschermingswetgeving.
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Zoals te zien in de volgende figuur ligt de projectlocatie niet in een Natura 2000 gebied, beschermd 
natuurmonument of wetland gelegen. De projectlocatie ligt in de nabijheid van de volgende Natura 2000 
gebieden en beschermde gebieden:

- Uiterwaarden Zwarte Water & Vecht

- Uiterwaarden IJssel

- Olde Maten & Veerslootslanden

- De Wieden

- Zwarte Water

- Weerribben

Het dichtstbijzijnde beschermd gebied is gelegen op een afstand van ongeveer 15 km van de 
projectlocatie.

Natura 2000 gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en Wetlands 
Bron: Google; Alterra Wageningen UR; Ministerie van EL&I.

4.2.1.2  Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszones

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een netwerk van grote en kleine natuurgebieden waarin de natuur 
(plant en dier) voorrang heeft en wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden 
geïsoleerd komen te liggen en planten en dieren uitsterven, waardoor natuurgebieden hun waarde 
verliezen. De EHS wordt gezien als de ruggengraat van de natuur.

De EHS bestaat uit:

Bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. 
Landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheersgebieden).
Grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).

Een Ecologische Verbindingszone (EVZ) is een verbinding tussen natuurgebieden (met nieuwe of 
herstelde natuur). Ecologische Verbindingszones worden aangelegd om migratie van dieren en planten 
tussen verschillende natuurgebieden mogelijk te maken.
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De ligging van een projectlocatie binnen de EHS (met bijbehorende beheersgebieden) of een EVZ betekent 
een beperking in de ontwikkelingsmogelijkheden. Het uitgebreide netwerk van natuurgebieden mag niet in 
onevenredige mate worden verstoord. In enkele gevallen wordt uitbreiding of ontwikkeling in of nabij een 
natuurgebied toegestaan, mits de geschade natuur op passende wijze wordt gecompenseerd.

Zoals te zien in de figuur in paragraaf 4.2.1.3, is de projectlocatie niet in de EHS of EVZ gelegen. 
Daarmee zal de voorgenomen ontwikkeling geen nadelige invloed hebben op deze gebieden en staat het 
project de ontwikkeling van deze gebieden niet in de weg.

4.2.1.3  Kwetsbare gebieden ingevolge de Wet ammoniak en veehouderij

Op 8 mei 2002 is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) in werking getreden. De Wav vormt een 
onderdeel van de nieuwe ammoniakregelgeving voor dierenverblijven van veehouderijen. Deze nieuwe 
regelgeving kent een emissiegerichte benadering voor heel Nederland met daarnaast aanvullend beleid ter 
bescherming van de (zeer) kwetsbare gebieden. Deze (zeer) kwetsbare gebieden ingevolge de Wav 
(Wav-gebieden) zijn gebieden die nadelige invloed kunnen ondervinden als de uitstoot van ammoniak op 
deze gebieden toeneemt. Ter bescherming van deze gebieden is een zone van 250 meter rondom deze 
gebieden aangewezen als buffer om ontwikkelingen die schadelijk zijn voor deze gebieden te beperken.

De Wav-gebieden zijn altijd gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Dit betekent niet dat 
alle EHS-gebieden ook zijn aangemerkt als Wav-gebieden, maar wel dat alle Wav-gebieden eveneens zijn 
aangemerkt als EHS-gebieden en ook als dusdanig zijn opgenomen op de betreffende kaart. Zoals 
aangetoond in de paragraaf "Ecologische Hoofdstructuur en Ecologische Verbindingszones" (paragraaf 
4.2.1.2) is de planlocatie niet binnen 250 meter van een EHS-gebied gelegen. Hiermee kan de planlocatie 
dus ook niet binnen 250 meter van een Wav-gebied gelegen zijn, waarmee kan worden gesteld dat met de 
voorgenomen ontwikkeling geen sprake is van een onevenredige aantasting van Wav-gebieden. 
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E
cologische hoofdstructuur gemeente Noordoostpolder en Urk 
Bron: Provincie Flevoland.
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4.2.2  Soortenbescherming

Sinds 1 april 2002 regelt de Flora- en faunawet de bescherming van in het wild voorkomende inheemse 
planten en dieren: de soortenbescherming. De wet richt zich vooral op het in stand houden van populaties 
van soorten die bescherming behoeven.

Voor de soortenbescherming geldt dat deze voor elk projectgebied geldt. In elk gebied kunnen bijzondere 
soorten voorkomen en/of elk projectgebied kan geschikt zijn voor deze soorten. Voor alle aanwezige flora 
en fauna geldt de zorgplicht ex artikel 2 van de Flora- en faunawet, die van toepassing is op zowel 
beschermde als onbeschermde dier- en plantensoorten. .

De Flora- en faunawet maakt onderscheid in verschillende categorieën waarin de beschermde soorten flora 
en fauna zijn onderverdeeld. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de volgende categorieën:

Soorten van lijst 1 van de Flora- en faunawet.
Soorten van lijst 2 en/of 3 van de Flora- en faunawet.
Soorten van de Rode Lijst van het ministerie van EL&I. 

Voor elk van de categorieën gelden er regels ten aanzien van een vrijstelling of het verkrijgen van een 
ontheffing etc. 

Daarnaast zijn voor vogels richtlijnen opgenomen vanuit de Vogelrichtlijn. Alle vogels zijn namelijk 
beschermd in het kader van de Vogelrichtlijn. Werkzaamheden in en in de omgeving van het projectgebied 
tijdens de broedtijd (15 maart -15 juli) kunnen sterke negatieve effecten hebben op de meeste vogelsoorten 
door vernietiging van broedplaatsen en verstoring van reproductie. Werkzaamheden in deze periode zijn 
dan ook niet toegestaan. Indien broedvogels binnen het broedseizoen worden verstoord, wordt wettelijk 
gezien geen ontheffing verleend. Buiten het broedseizoen kan wel een ontheffing worden verleend.

Tevens zijn voor enkele soorten richtlijnen opgenomen vanuit de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten zijn 
beschermde gebieden aangewezen (Natura 2000). Bescherming van deze soorten vindt plaats door de 
gebiedsbescherming. Zoals aangetoond in paragraaf 4.2.1.1  levert dit aspect geen belemmering op voor 
dit plan.

De grond op de projectlocatie bestaat voornamelijk uit agrarisch erf en is voorzien van erfverharding en of 
bebouwing. Aansluitend op het erf is sprake van akkerland waar regelmatig akkerbouwgewassen worden 
geteeld waarbij de grond regelmatig in beroering wordt gebracht. Hierdoor is het aannemelijk dat zich 
binnen het projectgebied geen beschermde soorten planten bevinden. Daardoor kan worden aangenomen 
dat met de voorgenomen ontwikkeling geen bedreigde plantensoorten worden aangetast.

Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling worden geen bestaande gebouwen gesloopt waarin zich 
mogelijke beschermde soorten vleermuizen kunnen ophouden. Ook worden geen bomen gekapt die door 
de aanwezigheid van holen geschikt zijn als verblijfsplaats voor vleermuizen.Ook voor andere beschermde 
soorten zoogdieren, amfibieën en insekten geldt dat het plangebied niet voldoet aan de habitateisen ten 
aanzien van het foerageren of voortplanten van die soorten. De aanleg van een nieuwe erfsloot en de 
verbreding en uitbreiding van de erfsingel biedt mogelijk wel nieuw leefgebied voor bepaalde soorten dieren.

Binnen het projectgebied zijn geen broedplaatsen van vogels aanwezig. Om te voorkomen dat mogelijk 
toekomstige broedplaatsen worden aangetast dienen de werkzaamheden buiten het broedseizoen te 
worden uitgevoerd. De werkzaamheden zullen dan ook buiten het broedseizoen plaatsvinden tenzij er in de 
tussentijd nog vogels gaan broeden waarvan de nesten jaarrond beschermd zijn. Daarmee kan worden 
gesteld dat met de voorgenomen ontwikkeling geen vogels en broedplaatsen worden aangetast.

Concluderend wordt gesteld dat de voorgenomen ontwikkeling binnen het plangebied geen nadelige 
gevolgen heeft voor beschermde dieren en planten.

4.3  Verkeer en parkeren

Een onderdeel van een goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de 
verkeers- en infrastructuur. Hierbij is het van belang of de voorgenomen ontwikkeling grote veranderingen 
ten aanzien van verkeer en infrastructuur teweeg brengt.
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4.3.1  Ontsluiting

Een goede ontsluiting is gerealiseerd op de Oud Emmeloorderweg. De projectlocatie is voorzien van een  
inrit welke aansluit op de Oud Emmeloorderweg. Hierbij heeft het inkomend en vertrekkend verkeer 
voldoende ruimte om het bedrijf te betreden en te verlaten, waardoor geen onnodige verkeershinder op de 
openbare weg zal plaatsvinden.

Op het terrein zelf is voldoende gelegenheid voor personenauto's en vrachtwagens om te keren. Hierbij 
hoeft niet op de openbare weg alsnog gekeerd te worden, waardoor geen achteruit rijdende personenauto's 
en/of vrachtwagens de openbare weg op hoeven rijden. Dit aspect heeft geen nadelige gevolgen voor de 
verkeersveiligheid.

4.3.2  Verkeersbewegingen

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal het aantal verkeersbewegingen niet in onevenredige mate toenemen 
maar juist afnemen. Door de verkleining van de veehouderijtak zal het aantal transporten van kalveren van 
en naar het bedrijf op jaarbasis afnemen evenals de mestproductie en de daarmee gepaard gaande 
mestafvoertransporten. Hierdoor zal de verkeersdruk op de omgeving en de infrastructuur afnemen. Omdat 
geen sprake is van toename van de verkeersbewegingen zal de verkeersveiligheid ter plaatse ook niet 
nadelig worden beïnvloed.

4.3.3  Infrastructuur

Een nieuwe ontwikkeling mag geen nadelige gevolgen hebben op de bestaande infrastructuur. Hierbij is 
het van belang de bestaande infrastructuur zoveel mogelijk te behouden en, waar mogelijk, te versterken.

Bij de voorgenomen ontwikkeling zal uitsluitend gebruik worden gemaakt van de bestaande infrastructuur. 
Hierbij zal rekening worden gehouden met de capaciteit van de ontsluitingsweg, zodat er geen situatie 
ontstaat waarbij meer verkeer over de ontsluitingsweg rijdt dan dat deze kan verwerken.

Hiermee kan worden gesteld dat er geen sprake is van aantasting van de bestaande infrastructuur.

4.3.4  Parkeren

In de huidige situatie vindt het parkeren geheel op eigen terrein plaats. Bij de voorgenomen ontwikkeling is 
het vereist dat het parkeren ook na realisatie van het project geheel op eigen terrein plaatsvindt. Ook na 
realisatie van het project zal er op eigen terrein voldoende gelegenheid zijn voor zowel vracht- als 
personenauto's om te kunnen parkeren. Hiermee zal parkeren, ook na realisatie van het project, geheel op 
eigen terrein plaatsvinden.

4.4  Archeologie 

Op 16 januari 1992 is in Valletta (Malta) het Europees Verdrag inzake de bescherming van het 
archeologisch erfgoed (Verdrag van Malta) ondertekend. Het Nederlandse parlement heeft dit verdrag in 
1998 goedgekeurd. Het Verdrag van Malta voorziet in bescherming van het Europees archeologisch 
erfgoed onder meer door de risico's op aantasting van dit erfgoed te beperken. Deze bescherming is in 
Nederland wettelijk verankerd in de Monumentenwet. Op basis van deze wet zijn mogelijke 
(toevals)vondsten bij het verrichten van werkzaamheden in de bodem altijd beschermd. Er geldt een 
meldingsplicht bij het vinden van (mogelijke) waardevolle zaken. Dat melden dient terstond te gebeuren. In 
het kader van een goede ruimtelijke ordening in relatie tot de Monumentenwet kan vooronderzoek naar 
mogelijke waarden nodig zijn zodat, waar nodig, die waarden veilig gesteld kunnen worden en/of het 
initiatief aangepast kan worden.

De gemeente Noordoostpolder heeft eigen archeologiebeleid vastgesteld, waarbij de kans op het 
aantreffen van archeologische resten in de bodem in beeld is gebracht op een archeologische 
verwachtingskaart. Afhankelijk van de waarde stelt de gemeente voorwaarden voor het uitvoeren van 
archeologisch onderzoek.

Zoals te zien op de archeologische verwachtingskaart, welke is weergegeven in de volgende figuur, is de 
projectlocatie gelegen in een gebied met een gematigde verwachtingswaarde met “aanlegvergunning 
categorie 3”. 
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Uitsnede Archeologische beleidsadvieskaart gemeente Noordoostpolder 
Bron: Gemeente Noordoostpolder

Ten aanzien van gebieden met een gematigde verwachtingswaarde geeft de gemeente een 
vrijstellingsgrens aan voor verstoringen kleiner dan 5.000 m2 en ondieper dan 50 cm - mv. De nieuwbouw 
bedraagt 700 m2 en daarmee kan gesteld worden dat er geen archeologisch onderzoek behoeft te worden 
uitgevoerd.

Hiermee kan worden gesteld dat met de voorgenomen ontwikkeling geen archeologische resten zullen 
worden geschaad. Mochten tijdens de werkzaamheden alsnog vondsten worden gedaan, dan zullen deze 
worden gemeld bij het bevoegd gezag.
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4.5  Wateraspecten

Het aspect water is van groot belang binnen de ruimtelijke ordening. Door verstandig om te gaan met het 
water kan verdroging en wateroverlast (waaronder ook risico van overstromingen e.a.) voorkomen worden 
en kan ook de kwaliteit van het water hoog gehouden worden. 

4.5.1  Waterparagraaf

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het 
Besluit op de ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en 
oppervlaktewateren en behandelt alle van belang zijnde waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid 
en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De watertoets is een belangrijk 
procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke ordening. Uit 
de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het 
wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte 
procedure en de normale procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties 
van het ruimtelijk plan voor de waterhuishouding. De procedure geen waterbelang en de korte procedure 
zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee 
procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De normale procedure is gericht op 
ruimtelijke plannen met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit geval is actieve 
betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze uitgangspuntennotitie dient als goede basis 
voor het overleg (bijlage 4). De samenvatting van de watertoets die doorlopen is voor dit plan is als bijlage 
3 toegevoegd aan deze ruimtelijke onderbouwing.

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'. Op deze manier wordt 
een goed overzicht verkregen van de randvoorwaarden en kan eveneens herleid worden waarop deze 
gebaseerd zijn.

4.5.2  Voorgenomen activiteit

Het projectgebied bevindt zich aan de Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele en heeft de bestemming 
'Agrarisch Bedrijf'. Ter plaatse is een akkerbouwbedrijf met neventak vleeskalveren aanwezig. Met de 
voorgenomen ontwikkeling zal er netto een toename zijn van de oppervlakte verhard oppervlak van 600 m2, 
zijnde dakoppervlak en erfverharding. 

4.5.3  Thema veiligheid

De projectlocatie valt binnen het werkgebied van Waterschap Zuiderzeeland. Volgens de waterkaart van 
het waterschap, zoals weergegeven in de volgende figuur, is de projectlocatie niet buitendijks gelegen en 
ligt het plangebied ook niet in een keurzone van de waterkering. 
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Waterkaart op basis van de watertoets 
Bron: Waterschap Zuiderzeeland

Door verschillen in ondergrond en in het moment van drooglegging varieert de verwachte bodemdaling 
binnen het gebied. In Flevoland zijn de grootste bodemdalingen te verwachten in gebieden waar er nog 
sprake is van rijping van de jonge kleibodems (met name Zuidelijk Flevoland) en waar ondiep in de bodem 
veen is terug te vinden. Het gaat dan om het gebied rond Almere, ten noordwesten en ten oosten van 
Emmeloord, ten westen en noorden van het voormalige eiland Schokland en tussen Rutten en Lemmer. 
Aan de oostkant van het voormalige eiland Schokland zijn maatregelen genomen om verdere bodemdaling 
te voorkomen. Het plangebied aan de Emmeloorderweg valt net buiten het hiervoor begrensde  
"bodemdalingsgebied Noordwest Schokland" zoals duidelijk wordt uit de volgende kaart.

  38



 

Kaart "bodemdalingsgebied Noord West Schokland"

Brond: Waterschap Zuiderzeeland

Geconcludeerd kan worden dat de projectlocatie niet in een gebied is gelegen waar problematiek speelt 
ten aanzien van het thema veiligheid inclusief en / of het thema bodemdaling. De voorgenomen 
ontwikkeling past binnen de beleidsuitgangspunten van het waterschap, mits wordt voldaan aan de 
gestelde voorwaarden.

4.5.4  Thema voldoende water

Aanleg van nieuw verhard oppervlak leidt tot versnelde afvoer van hemelwater naar de watergangen. Om te 
voorkomen dat hierdoor wateroverlast ontstaat, is veelal de aanleg van extra waterberging van belang 
(waterbergingscompensatie).

4.5.4.1  Wateroverlast

Als streefbeeld ten aanzien van het aspect wateroverlast stelt het waterschap dat het watersysteem, 
zowel in landelijk als in stedelijk gebied, in 2015 op orde is. Het hele beheergebied voldoet aan de 
vastgestelde normen..

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van neerslag 
naar het watersysteem. Het waterschap kent regels ten aanzien  van de compensatie van de toename  
van verhard oppervlak.Ten aanzien van de compensatie kent het waterschap als randvoorwaarde een 
minimale toename van het verharde oppervlak van 2.500 m2 in het landelijk gebied. Het plangebied is 
gelegen in het landelijk gebied en het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 
600 m2 toe. Deze toename is kleiner dan 2.500 m2 en daarmee is compensatie niet noodzakelijk. 

4.5.4.2  Goed functionerend watersysteem

In het streefbeeld van het waterschap zorgt het watersysteem in normale situaties voor een goede 
doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het realiseren van het (maatschappelijk) 
gewenste grond- en oppervalktewaterregime (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.
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Ten behoeve van de voorgenomen ontwikkeling in het plangebied is grondwerk nodig. Het plangebied is 
gelegen in een gebied met een substantieel risico op opbarsten van de grond bij 100 cm ontgraving. 

Opbarsten of (bijna) aansnijden van het pleistocene zandpakket dient voorkomen te worden vanwege de 
kans op instabiliteit van de bodem of ongewenste kwel of inzijging. Het bouwplan dat met deze 
ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt voorziet niet in een ontgraving van meer dan 100 cm waarmee het 
risico voor opbarsten nihil geacht wordt.

Dempingen worden gecompenseerd met het graven van een minimaal gelijk oppervlak aan open water met 
een zelfde drooglegging dat in open verbinding staat met het bestaande watersysteem. Voordat met enige 
demping van water gestart wordt, dient de compensatie van water te zijn aangelegd. Voor het dempen van 
erf- en wegsloten is enkel compensatie nodig, indien de sloot tussen akker en erf ligt of een functie als 
kavelsloot vervult. In dit plan wordt een bestaand gedeelte kavelsloot gedempt en meer dan voldoende 
gecompenseerd door de aanleg van een nieuwe kavelsloot langs de gehele erfgrens aan de oost- en 
achterzijde van het bedrijf. Zie ook de situatietekeningen bestaand en nieuw in paragraaf  2.2.2 
Landschappelijke inpassing. 

4.5.4.3  Anitciperen op watertekort

Het waterschap hanteert als streefbeeld 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 
voorkomen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.

Als uitgangspunt in het hele beheergebied streeft het waterschap ernaar dat de aanwezige functies 
worden gefaciliteerd door goed en voldoende water. Echter binnen een klimaatbestendig en robuust 
watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer niet. Met het oog op toekomstige watertekorten is 
het wenselijk de hoeveelheid aanvoerwater zoveel mogelijk te beperken.

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

Met de aanleg van een nieuwe kavel-/erfsloot aan de oost- en zuidzijde van het erf wordt het robuuste 
watersysteem dat het waterschap nastreeft versterkt waardoor er ten aanzien van het aspect watertekort 
geen belemmeringen zijn voor dit plan.

4.5.5  Thema schoon water

Om negatieve effecten op de huidige goede waterkwaliteit te voorkomen en waterbesparing te bereiken 
wordt/worden:

Zoveel mogelijk maatregelen getroffen om het waterverbruik zo gering mogelijk te laten zijn en 
verontreiniging van het regenwater en oppervlaktewater te voorkomen. 
Duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen toegepast. 
Een bergingsvoorziening gerealiseerd.

4.5.5.1  Goede structuurdiversiteit

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

Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond 
watersysteem. Bij de dimensionering van het watersysteem wordt rekening gehouden met de te 
verwachten waterkwaliteit. Bij de aanleg van de nieuwe erf-/kavelsloot aan de oost- en zuidzijde van het 
bedrijf worden de richtlijnen uit de watertoets ten aanzien van dit punt (2.2.2 uit de Watertoets 
toetsresultaat) in acht genomen waardoor deze bijdraagt aan de door het waterschap nagestreefde goede 
structuurdiversiteit.
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4.5.5.2  Goede oppervlaktewaterkwaliteit

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

In het ontwerp van het watersysteem wordt daarom uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, 
zuiveren'. Verontreinigingen worden voorkomen of aangepakt bij de bron. In dit plan wordt voldaan aan het 
hiervoor genoemde principe; er is geen sprake van lozing van verontreinigd water op het watersysteem van 
het waterschap. Voor demping van de bestaande sloot wordt materiaal gebruikt dat voldoet aan de eisen 
uit het "Besluit bodemkwaliteit (BBK)" en/of de Waterbodemkwaliteitskaart van Waterschap 
Zuiderzeeland. Bij de inrichting van het watersysteem zullen alleen milieuvriendelijke, niet-uitlogende en 
gecertificeerde materialen worden toegepast zoals voorgeschreven door het waterschap. 

4.5.5.3  Goed omgaan met afvalwater

Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water 
verontreinigen. De perceeleigenaar is voor deze situatie zelf verantwoordelijk voor de zuivering van het 
vrijkomend stedelijk afvalwater. Deze vindt plaats via de bestaande septic tank. Het waterschap zorgt voor 
toezicht en vergunningverlening om via een particuliere zuiveringsvoorziening (de septic tank), op de 
aangrenzende perceelsloot te mogen lozen.

In dit plan is geen sprake van afvoer van hemelwater naar de riolering. Schoon hemelwater van erf en 
daken wordt afgevoerd naar open water in de vorm van sloten rondom het erf. 

  41



 

Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Economische uitvoerbaarheid

Het project is een bij een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) aangewezen bouwplan ex artikel 6.12 
Wro. Hierin is het onderdeel grondexploitatie opgenomen. Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt 
naast dit project een overeenkomst gesloten met betrekking tot hetgeen voortvloeit uit dit onderdeel van de 
Wro. In deze overeenkomst is opgenomen dat alle gemaakte kosten voor het uitvoeren en doorlopen van 
de procedure voor rekening van de initiatiefnemer zijn. Gemaakte kosten door de gemeente worden 
middels het heffen van leges op de initiatiefnemer verhaald zoals is opgenomen in de legesverordening van 
de gemeente Noordoostpolder.

Verder zal ook eventuele planschade in de overeenkomst worden geregeld. Hiermee is het verhaal van 
kosten van de grondexploitatie over de in het project begrepen gronden anderzijds verzekerd, waarmee 
geen exploitatieplan hoeft te worden opgesteld. Hiermee kan worden gesteld dat het project financieel 
haalbaar wordt geacht.

5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Het voorliggend project betreft een herziening van de bepalingen uit het bestemmingsplan "Landelijk 
gebied 2004" van gemeente Noordoostpolder en wordt opgesteld conform de procedure zoals is 
opgenomen in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo).

De vooroverleg reacties van waterschap Zuiderzeeland en de provincie Flevoland zijn als bijlage 6 en 7 
toegevoegd aan deze toelichting.

In het kader van de procedure is het ontwerp bestemmingsplan  ter inzage gesteld. Tijdens de 
terinzagetermijn is eenieder in de gelegenheid gesteld zienswijzen in te dienen, conform de procedure 
zoals gesteld in artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo). Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.  Van zowel de Provincie Flevoland (bijlage 8) als 
het Waterschap Zuiderzeeland  (bijlage 9)  is een  reactie binnen gekomen waarin aangegeven wordt dat 
het plan geen aanleiding geeft tot het indienen van een zienswijze. 

5.3  Handhaving

Het bestemmingsplan en een omgevingsvergunning zijn bindend voor zowel de overheid als de burger. De 
primaire verantwoordelijkheid voor controle en handhaving van de regels in de omgevingsvergunning ligt bij 
de gemeente. Het handhavingsbeleid van de gemeente Noordoostpolder vormt de basis van de handhaving 
binnen de gemeentelijke grenzen. Handhaving kan worden omschreven als elke handeling die erop gericht 
is de naleving van regelgeving te bevorderen of een overtreding te beëindigen. 

Het doel van handhaving is om de bescherming van mens en omgeving te waarborgen tegen ongewenste 
activiteiten en overlast. In het kader van een ruimtelijk project heeft regelgeving met name betrekking op de 
Wet ruimtelijke ordening, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Woningwet. Bij overtreding 
van deze regels kan gedacht worden aan bouwen zonder vergunning, bouwen in afwijking van een 
verleende vergunning en het gebruik van gronden en opstallen in strijd met de gebruiksregels van een 
bestemmingsplan of een vrijstelling.

Handhaving vindt plaats aan het handhavingsbeleid van de gemeente Noordoostpolder. 
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Bijlagen
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Bijlage 1  Stedebouwkundig preadvies 
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Betreft: Verlenging bedrijfsgebouw, Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele  
Opdrachtgever: A.J. Barendrecht 
 
Het voorstel: Verlenging van een bestaand bedrijfsgebouw met een werktuigenberging 
Status: principe verzoek 
 

 
 
Omschrijving plan 

 

Het realiseren van een bouwplan voor de verlenging van een bestaande aardappelschuur 
met een werktuigenberging. Het bouwplan overschrijdt het bouwvlak uit het 
bestemmingsplan Landelijk gebied 2004. De bestaande aardappelschuur is voor de 
vaststelling van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’ met een vrijstelling 
gerealiseerd. In de vrijstelling zijn een aantal voorwaarden opgenomen waaraan voldaan 
moet worden om in aanmerking te komen voor de vrijstelling. 
 
Locatie 

Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele. 
 
Gevraagd wordt om een stedenbouwkundig advies. 
 
 
Stedenbouw 

 

Uitgangspunt bij uitbreidingen die niet passen in het bestemmingsplan is dat de 
overtreding niet vergroot mag worden. Hiervan is in het algemeen sprake aan de 
wegzijde van een agrarisch perceel. Bedrijfsgebouwen steken hier dan door de 
voorgevellijn van het op het erf aanwezige woongebouw. 
 
In het onderhavige geval bestaat er zowel een overtreding aan de voor- als zijgrens van 
het perceel. Hierbij kan nog de discussie gevoerd worden of de overschrijding aan de 
zijgrens opgepakt had moeten worden in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’. 
Vóór de actualisatie is namelijk via een vrijstelling medewerking verleend aan het 
bouwen van het bedrijfsgebouw. Tevens valt de uitbreiding op een andere kavel en wordt 
de aanwezige landschappelijke structuur aangetast. Ander uitgangspunt is dus een goede 
lanschappelijke inpassing. 
 
Het feit dat de overschrijding aan de zijgrens niet is overgenomen, is een omissie, het 
had meegenomen moeten worden in het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 2004’. Het 
realiseren van een verlenging van het bedrijfsgebouw is daarom geen vergroting van de 
al aanwezige overtreding. 
 
Hierdoor kan daarom ook medewerking verleend worden aan het voorgestelde bouwplan. 
Wel wordt nog gewezen op de voorwaarden uit de oorspronkelijke vrijstelling die 
overeenkomen met het wensbeeld van een agrarisch perceel: “Een met kavelsloot en 
erfsingel omzoomt erf.”  
 
Een aanvulling hierop is de bestaande situatie aan de achterzijde van het erf. Hier 
bevinden zich twee sleufsilos en een kuilplaat buiten het bebouwingsvlak. Deze 

Stedenbouwkundig preadvies 



bestaande situatie dient te worden betrokken bij de erfuitbreiding. Voorwaarden die wij 
hier aanstellen is dat ook een singel en erfsloot aan de achterzijde wordt gerealiseerd om 
zo  een groter rechthoekig bebouwingvlak overeenkomstig het feitelijk gebruik van het 
erf te realiseren. 
 
Deze voorwaarden worden daarom na het wensbeeld nog herhaald en moeten ook 
nadrukkelijk ingevuld en nagekomen worden. Zij vormen de basis van alle agrarische 
percelen in de polder en bieden de aanwezige agrariërs de kaders om hun bedrijfsvoering 
ruimte te geven. Zowel in functie als in gebouw. 
 

 
bestaande situatie 

 



 
wenselijke situatie incl. uitbreiding 

 
Voorwaarden: 
- Nieuwe kavelsloot aan oostzijde en achterzijde perceel. 
- Nieuwe, volwaardige (6 meter breed) erfsingel langs de oostzijde en achterzijde van 

het perceel.  
- Verdichten erfsingel aan kopse kant bestaand bedrijfsgebouw. 
 

Conclusie 

Onder bovenstaande voorwaarden medewerking verlenen aan het ingediende bouwplan. 



 

Bijlage 2  Tekening landschappelijke inpassing
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Opdrachtgever:

Telefoon:

Bouwlocatie:

Blad:Klantnummer: Werknummer:

Schaal:

A

Datum:

C

Wijzigingen:

B D

Benaming:

E-mail:

Telefoon:

Projectleider:

Telefoon:

E-mail:

DLV Advies

Formaat:

300867 B140901-41 B11

Beplantingsplan

Omgevingsvergunning: activiteit bouwen

A.J. Barendregt

Oud Emmeloorderweg 2

8308 PK Nagele

0527-652395

Oud Emmeloorderweg 2

8308 PK Nagele

1 : 1000 A3

30-06-2016 RvdB

11-11-2016 RvdB

24-11-2016 RvdB

Postbus 354

8440 AJ Heerenveen

0513-653596

Dhr. I. Boersma

06-20425231

i.boersma@dlvadvies.nl



 

Bijlage 3  Watertoets samenvatting
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datum 27-11-2015
dossiercode    20151127-37-12017

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: Ico Boersma
Organisatie: DLV Advies
Email: i.boersma@dlvadvies.nl
Adres: Postbus 354
8440 AJ, Heerenveen
Telefoon: 0513653596

Gegevens project
Naam van het project: Oud Emmeloorderweg 2 Nagele
Planomschrijving: Oud Emmeloorderweg 2 Nagele Uitbreiding akkerbouwschuur in combinatie met sloop vleeskalverenstal en
wijziging erfverharding
Adres: Oud Emmeloorderweg 2
8308PK Nagele
Kadastrale gegevens:

Gegevens gemeente:
Gemeente Noordoostpolder
Contactpersoon: Peter de Jager
Telefoon: 0527633490
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%

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? ja

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

Neemt het verhard oppervlak in landelijk gebied toe?
ja, met 600 m2

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

Worden er meer dan 50 parkeerplaatsen aangelegd? nee

Is voor de planontwikkeling een bodemsanering noodzakelijk? nee

Is voor de uitvoering grondwerk nodig? ja

Is voor de bouwwerkzaamheden een bronbemaling noodzakelijk? nee

Gaat u binnen het plangebied permanent grondwater onttrekken? nee

Er is sprake van een opbarstrisico.

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

Bent u van plan flauwe oevers aan te leggen? nee

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

Worden kunstwerken aangebracht zoals bijvoorbeeld duikers of bruggen?



ja

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? partiële herziening van het 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 

De WaterToets 2014
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datum 27-11-2015
dossiercode    20151127-37-12017

Geachte heer/mevrouw Ico Boersma,

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven
antwoorden op de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch
gegenereerd op basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de
voor uw plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland
die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog
geen aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk
vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet
indienen bij Waterschap Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of
een afspraak te maken.

Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274911
watertoets@zuiderzeeland.nl

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de
ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang
zijn de waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De
watertoets is een belangrijk procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke
ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het
wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de
normale procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de
waterhuishouding. De procedure geen waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte
gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De
normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit
geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het
overleg.

De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie
waterthema's 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt,
dat het vertrekpunt vormt bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de
randvoorwaarden en kan eveneens herleiden waarop deze gebaseerd zijn.



2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf

2.1. Thema veiligheid 

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze
bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en
duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten
compartimenteringsdijk, scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken.
Buitendijkse regionale keringen beschermen buitendijkse gebieden tegen hoog water.

Het plangebied ligt niet buitendijks.

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

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

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

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

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

Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 600
m2 toe. Indien deze toename groter of gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk.

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto
oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,5% van de netto toename aan
verharding* als open water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel
compensatie toename verharding en versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van het
streefpeil.

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



verschillen.

Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) een inrichtingsplan nog niet is uitgewerkt, wordt voor een indicatieve berekening
van aan te leggen berging de toename van het verhard oppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan van een
verhard oppervlak van 90% van het uitgeefbaar terrein (60% daken en 30% wegen en terreinen). Voor een woonwijk is dit een
verhard oppervlak van 45% van het uitgeefbaar terrein (30% daken en 15% wegen en terreinen).

Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen bij voorkeur in het eigen projectgebied gevonden te
worden. Indien dit niet mogelijk is, dient dichtbij het projectgebied compensatie gezocht te worden. Dit moet binnen hetzelfde
peilgebied zijn of eventueel benedenstrooms. De compensatie wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van
het plan. De reeds aanwezige ruimte voor berging mag niet afnemen.

Bij plannen waarbij meer dan 250.000 m2 verharding wordt toegevoegd, kan niet worden volstaan met de bergingsnorm. Dan is
het nodig om de te realiseren compensatie door middel van een model te toetsen aan de normering wateroverlast Flevoland. U
kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan moet door middel van een specifieke
maatwerkberekening worden aangetoond dat er voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of geen sprake
is van afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kunt contact opnemen met het waterschap om de
aanpak te bespreken.

Bij een nieuwe ontwikkeling die gelegen is in een natuurgebied en waarbij meer dan 2500 m2 verharding wordt toegevoegd is
de bergingsnorm niet van toepassing. Hierbij is een maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer bij
maatgevende gebeurtenissen gelijk blijft aan de huidige afvoer. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te
bespreken.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

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

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem

Het waterschap streeft naar grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe
ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. Op de
internetsite  www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer is hierover informatie te vinden.

In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere
kunstwerken en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en
beheersbaar is.

Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw stedelijk water is het nodig dat het
waterschap betrokken wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve ontwerp van het watersysteem. Dit
definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.

Voor de planontwikkeling is grondwerk nodig.
Het plangebied is gelegen in een gebied met een substantieel risico op opbarsten van de grond bij 100 cm ontgraving. Voordat
u overgaat tot het ontgraven van de grond adviseren we om gericht onderzoek te doen naar het opbarstrisico ter plaatse.
Opbarsten of (bijna) aansnijden van het pleistocene zandpakket dient voorkomen te worden vanwege de kans op instabiliteit
van de bodem of ongewenste kwel of inzijging. In bepaalde situaties kan van deze lijn worden afgeweken. Bijvoorbeeld als de
goede kwaliteit van kwelwater benut kan worden.

Dempingen worden gecompenseerd met het graven van een minimaal gelijk oppervlak aan open water met een zelfde
drooglegging dat in open verbinding staat met het bestaande watersysteem. Voordat met enige demping van water gestart
wordt, dient de compensatie van water te zijn aangelegd. Voor het dempen van erf- en wegsloten is enkel compensatie nodig,
indien de sloot tussen akker en erf ligt of een functie als kavelsloot vervult.



Ontwerprichtlijnen bij aanleg nieuw water en kunstwerken
Permanent watervoerende watergangen in het stedelijk gebied dienen te voldoen aan een technisch profiel en hebben een
minimale waterdiepte van 1,2 m bij streefpeil, een minimale bodembreedte van 1 m en een talud van 1:3 of flauwer. Grotere
waterpartijen en plassen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil. In het geval een Stedelijk Waterplan is
vastgesteld, wordt uitgegaan van in het plan aangegeven profielen per gebruiksfunctie. Voor de dimensionering van sloten,
vaarten en tochten in het landelijk gebied wordt de legger van Waterschap Zuiderzeeland gevolgd.

Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en of deze vast, beweegbaar of afsluitbaar
moeten zijn. Ter plaatse van kruisingen van infrastructuur met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van
bruggen in plaats van duikers. In het geval van kruisingen met grootschalige infrastructuur en/of bebouwing kan een
overkluizing worden overwogen; de overkluizingen in (hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing) een lengte
van maximaal 50 meter. Als onderhoud van de duiker vanuit de beide zijkanten niet voldoende mogelijk is, dienen in de duiker 1
of meerdere inspectieputten te worden aangebracht.

Bij maatgevende afvoer (13 mm/dag en kwel) richting gemaal of bergingslocatie hebben de duikers een maximale opstuwing
van 2 cm. en bij streefpeil 1/3 deel lucht in het dwarsprofiel. De bodem van de duiker ligt minimaal 10 cm. boven de
waterbodem. Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.

De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag en kwel) voor duikers en
onbeschoeide watergangen bedraagt:

● 0,60 - 0,80 m/s voor kleigrond
● 0,30 - 0,60 m/s voor zavel en veen
● 0,20 - 0,50 m/s voor grof zand
● 0,15 - 0,30 m/s voor fijn zand.

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

- aan één zijde van een watergang met een waterbreedte tot en met 12 meter;
- aan weerszijden van een watergang met een waterbreedte van 12 tot 24 meter.

Bij een talud van 1:4 of flauwer is geen onderhoudsstrook nodig. Voor watergangen breder dan 24 meter is varend onderhoud
een mogelijkheid. Bij bruggen is de minimaal benodigde doorvaarthoogte 1,5 meter en de minimum doorvaartbreedte 3,00
meter. Verder zijn er te waterlaat plaatsen nodig. Er kan in verband met de extra kosten alleen goed onderbouwd gekozen
worden voor varend onderhoud.

In alle gevallen wordt rekening gehouden met een benodigde doorrijhoogte onder bruggen van 4 meter ten behoeve van
onderhoudsmateriaal.

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

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

2.2.3 Anticiperen op watertekort

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

Uitgangspunt
In het hele beheergebied streeft het waterschap na dat de aanwezige functies worden gefaciliteerd door goed en voldoende
water. Echter binnen een klimaatbestendig en robuust watersysteem past afhankelijkheid van wateraanvoer niet. Met het oog
op toekomstige watertekorten is het wenselijk de hoeveelheid aanvoerwater zoveel mogelijk te beperken.

Randvoorwaarde(n)



 Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. Uitbreiding van wateraanvoer bij de huidige
functies is niet wenselijk.

De afweging van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en efficiency. Hierbij geldt als uitgangspunt
dat herverdeling van water binnen de polder de voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.

Ontwerprichtlijnen wateraanvoer
Een watersysteem dient zo ontworpen te zijn dat het niet afhankelijk is van de aanvoer van water.

In het ontwerp van een gestuwd watersysteem wordt rekening gehouden met uitzakken van het peil met 30-40 cm ten tijde van
droogte, om wateraanvoer overbodig te maken. Dergelijk beheer wordt overwogen en opgenomen in het peilbesluit.

In overeenstemming met deze door de provincie aangegeven volgorde, wordt wateraanvoer afgewogen:

● de noodzaak van het gebruik;
● besparingsmogelijkheden;
● optimale benutting van het lokale oppervlaktewatersysteem;
● alternatieve bronnen;
● de wijze waarop water duurzaam aangevoerd kan worden.

In verband met het toetsen op efficiency maakt een kosten-batenanalyse deel uit van de afweging.

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

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

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

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit

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

Uitgangspunt
 Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond watersysteem. Bij de
dimensionering van het watersysteem wordt rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit.

Randvoorwaarde(n) en ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig
beïnvloed door water met een lagere waterkwaliteitsdoelstelling (vaak troebel). Bij de inrichting van het watersysteem dient
water met een hogere kwaliteit te stromen naar water met een lagere kwaliteit. Er moet gezorgd worden voor voldoende
watercirculatie.Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van
wateren, door ruimtelijk ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor
verslechtering van ecologische omstandigheden en/of van waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het
waterschap. Bij compensatie van delen van KRW-waterlichamen moeten binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen
worden die qua abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke kenmerken van het te compenseren KRW-water.
Voor niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten hetzelfde watersysteem uitgevoerd worden.

In het landelijk gebied worden oevers bij voorkeur duurzaam en indien passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht. Hierbij
wordt rekening gehouden met het Programma natuurvriendelijke en duurzame oevers 2012-2021. De basisinrichting van
duurzame oevers, het acculadeprofiel, bestaat uit een plasberm van 2 meter breed en circa 40 cm diep, en een oever met een
helling van 1:2. Natuurvriendelijke oevers hebben een talud van 1:5 of flauwer; afhankelijk van de beschikbare ruimte en functie
kan lokaal een steiler talud worden toegepast. Het weghalen van natuurvriendelijke en/of duurzame oevers wordt binnen
hetzelfde KRW-waterlichaam gecompenseerd.

Oevers met vegetatie worden vanaf de oever met een kraan onderhouden. Dit is het minst verstorend voor de waterkwaliteit.



Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch gebeurt, worden bomen ten behoeve
van de waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit maakt voldoende licht inval mogelijk.

Bij realisatie van nieuw stedelijk water wordt de functie en het gewenste kwaliteitsniveau aan het watersysteem toegekend.
Deze zijn bepalend voor de inrichting. Als inrichtingsvarianten voor stedelijk water worden stadswater, water voor beleving en
water voor natuur onderscheiden. Kademuren worden over beperkte lengte toegepast.

Ophoping van drijfvuil wordt voorkomen. Watergangen smaller dan 20 meter bevatten geen doodlopende einden. Bekijk of een
vuilrooster noodzakelijk is bij kunstwerken. Pas alleen roosters met verticale spijlen toe, zodat schoonmaken met een hark
mogelijk is.

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

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

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

In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep
(afhankelijk van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw
water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]

 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

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

UitgangspuntenIn het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden,
zuiveren'.Verontreinigingen worden voorkomen of aangepakt bij de bron.

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke
vorm dan ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op
oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning
nodig. De voor demping van bestaande watergangen gebruikte materialen moeten voldoen aan de eisen uit het "Besluit
bodemkwaliteit (BBK)" en/of de Waterbodemkwaliteitskaart van waterschap Zuiderzeeland.

Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) zijn
vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen worden
verboden door het waterschap. Bij de inrichting van het watersysteem zijn alleen milieuvriendelijke, niet-uitlogende en
gecertificeerde materialen toegestaan. Voor beschoeiing geldt aanvullend dat de materialen niet-oxydeerbaar zijn.

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

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

Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in
of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt.

Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels



naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt
gezuiverd.

Randvoorwaarde(n)

Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.

In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:
- Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
- Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
- Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
- Hemelwater van onverhard terrein;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Ook ter
compensatie van het afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.

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

In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u
mee over de verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het
waterschap. Er wordt de volgende voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Afvoer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding

___________________________________________________________________________________

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

De WaterToets 2014
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Weijs, Lianne

Van: Tanya van  Huissteden <Tanya.vanHuissteden@flevoland.nl>

Verzonden: maandag 24 oktober 2016 15:46

Aan: Weijs, Lianne

Onderwerp: Reactie Vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Oud 

Emmeloorderweg 2 te Nagele´

Beste Lianne, 
  
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele’ geeft geen aanleiding tot 
het maken van opmerkingen. 
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
drs. T.S. (Tanya) van Huissteden - De Abreu 

Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening 

Afdeling Ruimte en Economie 

  
Provincie Flevoland 

T 0320 – 265708 

E tanya.vanhuissteden@flevoland.nl 
  
www.flevoland.nl 
  
  
  

Van: Weijs, Lianne [mailto:l.weijs@noordoostpolder.nl]  
Verzonden: woensdag 31 augustus 2016 17:09 
Aan: Wro-adviseurs; INFOPUNT INFOPUNT; 'servicecentrum@tennet.org'; 'watertoets@zuiderzeeland.nl'; 
'Henri.prins@alliander.com' 
Onderwerp: Vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele´ 

  

Geachte heer/mevrouw, 
  
In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro informeer ik u graag over de start van de procedure 
van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele´.   
  
Het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele’ regelt de uitbreiding van een 
bestaande loods ten behoeve van een werktuigenberging. Door de uitbreiding wordt het bebouwingsvlak 
overschreden. Ondanks het feit dat het een agrarisch perceel met de aanduiding ‘Ai’ (intensieve 
veehouderij) betreft, krijgt het uit te breiden gedeelte dat buiten het bouwvlak valt slechts de bestemming 
‘Agrarisch gebied’ zonder de aanduiding ‘Ai’. In deze procedure wordt tevens geregeld dat de mest- en 
sleufsilo’s aan de achterzijde van het bedrijf op een nette wijze worden ingepast in het landschap. 
  
Vanaf donderdag 1 september 2016 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Oud 
Emmeloorderweg 2 te Nagele’ 6 weken voor inspraak ter inzage. Ik wil u in het kader van het vooroverleg 
ex artikel 3.1.1. Bro graag vragen om uiterlijk 28 september 2016 een reactie te geven op het 
voorontwerp.  
  
Het voorontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer 
van het voorontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0171.BP00576-VO01. 
  
Voor nadere informatie over deze publicatie kunt u met mij contact opnemen. 
  

  

Met vriendelijke groet, 



2

Lianne Weijs 

Projectsecretaris/Juridisch medewerker RO 

  

 
  

Gemeente Noordoostpolder   

Postbus 155, 8300 AD 

Emmeloord 
  

t: +31 (0)527 63 33 16   

e: l.weijs@noordoostpolder.nl   

w: www.noordoostpolder.nl   

Werkdagen: ma, di, wo, do, vr   

   

  

  

***disclaimer*** 

http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail 
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DAT UM BEHANDE LD  DOO R  

26 september 2016 C. van der Heijden   
   

 DIRE CT  NUMMER  

 06-46 91 98 81   

   

 
 
 

 
  
 Gemeente Noordoostpolder 
 Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling 

Mevrouw L.  Weijs 
 Postbus 155 

8300 AD  EMMELOORD 

 
 

  
  
  

 

ADRES  WATERSCHAPSHUIS   

Postbus 229 - 8200 AE  Lelystad 

Lindelaan 20 - 8224 KT  Lelystad 

www.zuiderzeeland.nl 

T (0320) 274 911 

waterschap@zuiderzeeland.nl 

 

1/2 

 

ONDERWERP  

voorontwerpbestemming
splan 'Landelijk gebied, 
Oud Emmeloorderweg 2 
te Nagele' 

 

  
ONS KENMERK  

PPAWP-T/2016/   

  
ONS ZAAKNUMMER  

482757  

  
BIJLAGEN  

  

  
UW CORRESPONDENTIE VAN  

31 augustus 2016  

UW KENMERK  

  

VERZONDEN  
  

  

  

  

  

 

Geachte mevrouw Weijs, 
 
In het kader van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1. van het 
Besluit op de Ruimtelijke Ordening, hebben wij van u het voorontwerpbestem-
mingsplan 'Landelijk gebied, Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele’ ontvangen.  
 

Via deze brief geven wij een reactie op het plan. 
 
Inhoudelijk 
Voorliggend plan voorziet in een juridisch planologische regeling teneinde de 
realisatie van een nieuwe werktuigenberging op de locatie van de reeds 
gesloopte vleeskalverenstal en aansluitend op een bestaande landbouwschuur op 

het perceel aan de Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele mogelijk te maken.   
 
Digitale watertoets 

Door middel van de digitale watertoets heeft u van het waterschap voor het 
plangebied op 27 november 2015 een standaardwaterparagraaf/uitgangspunten-
notitie ontvangen (dossiercode 20151127-37-12017). 
 

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

 

Het waterschap constateert dat de relevante aspecten van de waterhuishouding 
goed zijn verwerkt op de verbeelding, in de toelichting en de regels van het plan. 
Zodoende hebben wij, met uitzondering op het vervolgproces, geen 
opmerkingen. 
 
Vervolg 

Watervergunning 
Wij willen de initiatiefnemer erop wijzen dat voor het graven c.q. verleggen van 

een deel van de kavelsloot J131/J132 langs de gehele erfgrens aan de oost- en 
achterzijde van het erf aan de Oud Emmeloorderweg 2 in het kader van het 
beleid dempen sloten (landelijk gebied) een watervergunning dient te worden 
aangevraagd. 
 

Voor informatie omtrent het aanvragen van een watervergunning c.q. het 
melden van een activiteit willen wij de initiatiefnemer verwijzen naar de website 
van Waterschap Zuiderzeeland: www.zuiderzeeland.nl of het omgevingsloket: 
www.olo.nl. 



ONS KENMERK   

PPAWP-T/2016/  2/2 

 

 
AIM 

In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer willen wij de initiatiefnemer 
van het plan verzoeken de uitbreiding van het bedrijf te melden via 
de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM): www.aimonline.nl. 
De AIM verschaft nadere informatie omtrent milieu regels en maatregelen. 
  

Melding Activiteitenbesluit  

In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is namens de 
initiatiefnemer op 8 mei 2015 de volgende activiteit gemeld:  
‘de realisatie van een werktuigenberging met werkplaats kantine en 
hygienesluis aansluitend op de bestaande aardappelbewaring’. 

 
Middels een brief d.d. 20 november 2015 (kenmerk WBHWT/456074) 
heeft het waterschap de melding ontvankelijk verklaard en specifieke 
algemene regels aan de activiteit verbonden. 
 
Indien de activiteit conform de melding van 8 mei 2015 overeenkomt 
met de activititeit conform voorliggend plan, dan is een nieuwe melding 

in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer niet aan de orde.    

 
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd en zien uw reactie met 

belangstelling tegemoet. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen 
met de heer C. van der Heijden via de e-mail: c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl 
of telefoonnummer: 06-4691 98 81. 
 
Hoogachtend, 
 
het college van Dijkgraaf en Heemraden, 

namens dit college, 

 
de teammanager Waterprocedures, 
 
 
 
 

mevrouw ing. J.P. Borneman. 
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Weijs, Lianne

Van: Heijden, Christian van der <c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl>

Verzonden: dinsdag 4 oktober 2016 12:06

Aan: Weijs, Lianne

Onderwerp: RE: Vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Oud 

Emmeloorderweg 2 te Nagele´

Bijlagen: 482757_Watertoetsadvies.doc

Geachte mevrouw Weijs, beste Lianne, 

  

Hierbij betreffende wateradvies in concept.  

  

Met vriendelijke groet, 

  

Christian van der Heijden 

Beleidsmedewerker Waterprocedures 

 
  

Waterschap Zuiderzeeland  

Tijdelijk bezoekadres m.i.v. 19 september 2016: Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad 

  

adres Lindelaan 20, 8224 KT Lelystad 

          Postbus 229, 8200 AE Lelystad 

e-mail c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl  

tel 06-46 91 98 81 

web www.zuiderzeeland.nl  

  

 
  

  

Van: Weijs, Lianne [mailto:l.weijs@noordoostpolder.nl]  
Verzonden: woensdag 31 augustus 2016 17:09 
Aan: 'Wro-adviseurs@flevoland.nl'; 'infopunt@flevoland.nl'; 'servicecentrum@tennet.org'; Watertoets; 
'Henri.prins@alliander.com' 
Onderwerp: Vooroverleg voorontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele´ 
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Geachte heer/mevrouw, 
  
In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1 Bro informeer ik u graag over de start van de procedure 
van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele´.  
  

Het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele’ regelt de uitbreiding van een bestaande 

loods ten behoeve van een werktuigenberging. Door de uitbreiding wordt het bebouwingsvlak overschreden. 

Ondanks het feit dat het een agrarisch perceel met de aanduiding ‘Ai’ (intensieve veehouderij) betreft, krijgt het uit 

te breiden gedeelte dat buiten het bouwvlak valt slechts de bestemming ‘Agrarisch gebied’ zonder de aanduiding 

‘Ai’. In deze procedure wordt tevens geregeld dat de mest- en sleufsilo’s aan de achterzijde van het bedrijf op een 

nette wijze worden ingepast in het landschap. 

  

Vanaf donderdag 1 september 2016 ligt het voorontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Oud 
Emmeloorderweg 2 te Nagele’ 6 weken voor inspraak ter inzage. Ik wil u in het kader van het vooroverleg 
ex artikel 3.1.1. Bro graag vragen om uiterlijk 28 september 2016 een reactie te geven op het 
voorontwerp.  
  
Het voorontwerpbestemmingsplan is raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer 
van het voorontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0171.BP00576-VO01. 
Voor nadere informatie over deze publicatie kunt u met mij contact opnemen. 
  

  

Met vriendelijke groet, 

Lianne Weijs 

Projectsecretaris/Juridisch medewerker RO 

  

 

 
Gemeente Noordoostpolder 

 
Postbus 155, 8300 AD Emmeloord 

 
t: +31 (0)527 63 33 16 

 
e: l.weijs@noordoostpolder.nl 

 
w: www.noordoostpolder.nl 

 
Werkdagen: ma, di, wo, do, vr 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele' met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00576-VS01 van de gemeente Noordoostpolder;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.0171.BP0576-VS01 met 
de bijbehorende regels;

1.3  verbeelding

de digitale verbeelding van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele';

1.4  aanduiding

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

1.5  AGF-producten

aardappelen, groente en fruit;

1.6  agrarisch bedrijf

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

1.7  agrarisch loonwerkbedrijf

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

1.8  akker- en tuinbouw

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

1.9  agrarisch aanverwant bedrijf

een bedrijf waarbinnen uitsluitend of overwegend arbeid wordt verricht ter levering van goederen of diensten 
aan agrarische bedrijven of dat agrarische producten verwerkt;

1.10  ander-bouwwerk

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, of werkzaamheid;

1.11  ander werk

een werk, geen bouwwerk zijnde;

1.12  bebouwing

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

1.13  bebouwingspercentage

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;
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1.14  bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en 
verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt 
onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter plaatse vervaardigde, 
bewerkte of herstelde goederen dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende 
handelingen;

1.15  bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) een 
persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.16  bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.17  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak;

1.18  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.19  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten van een 
bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen van een standplaats;

1.20  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.21  bouwvlak

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

1.22  bouwwerk

een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is verbonden;

1.23  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;

1.24  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen en/of leveren van 
goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit;

1.25  erf

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een hoofdgebouw en dat in 
feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat gebouw en, voor zover een 
bestemmingsplan van toepassing is, deze die inrichting niet verbiedt;

1.26  erfsingel

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

1.27  erfsloot

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

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

1.29  gevellijn

de op de verbeelding aangeduide lijn die geldt als begrenzing van de gebouwen van de aan de weg 
gekeerde zijde van een erf, of:

ingeval van een bestemmingsvlak, niet zijnde een agrarisch erf, de denkbeeldig doorgetrokken lijn van de 
voorgevel van een gebouw;

1.30  hoofdgebouw

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

1.31  kampeermiddel

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

1.32  kavelgrens

grens van een kavel zoals die bekend is vanuit de oorspronkelijke cultuurhistorische verkavelingspatroon 
van de Noordoostpolder;

1.33  kavelsloot

de (denkbeeldig) aanwezige sloot gelegen langs, en ter vorming van, de kavelgrens;

1.34  landschappelijke waarde

de aan een gebied toegekende waarde, in verband met de waarneembare verschijningsvorm van dat 
gebied;

1.35  nevenactiviteit

ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een agrarisch bedrijf.

1.36  nutsvoorziening

een voorziening ten dienste van een bedrijf, zoals een gas- en elektriciteitsbedrijf, dat opereert in een 
sector die beschouwd wordt van openbaar nut te zijn omdat het belangrijke producten of diensten ten 
nutte van het publiek levert;

1.37  omgevingsvergunning

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

1.38  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen gebouw zijnde, of van 
werkzaamheden;

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

1.39  recreatiewoning

een gebouw dat periodiek dient voor recreatief (nacht)verblijf voor recreanten die hun hoofdverblijf elders 
hebben;

1.40  seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang alsof zij 
bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van erotisch/pornografische aard 
plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een 
erotische massagesalon, een seksbioscoop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al 
dan niet in combinatie met elkaar;
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1.41  staat van bedrijfsactiviteiten

de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt;

1.42  voorgevel

de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een weg 
grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;

1.43  woning

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor de 
huisvesting van één huishouden.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze planregels wordt als volgt gemeten:

2.1  de bouwhoogte van een bouwwerk

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

2.2  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.3  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;

2.4  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;

2.5  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;

2.6  peil
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin van de weg;
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte van het 

aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;
c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduidelijkheden, een door of 

namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch gebied

3.1  Doeleinden

1. De op de plankaart als 'Agrarisch gebied'  aangewezen gronden, zijn bestemd voor:

a. agrarische bedrijvigheid:

 - in de vorm van een grondgebonden agrarisch bedrijf,

 - in  de  vorm  van  een  intensieve  veehouderij,  uitsluitend  toegestaan daar waar geen nadere 

 aanduiding 'Intensieve veehouderij niet toegestaan' voorkomt.

b. instandhouding  van  de  openheid  van  het  landschap,  voorzover de gronden op de verbeelding als 
”openheid van het landschap” zijn aangeduid,

c. instandhouding van en onderzoek naar ter plaatse voorkomende, uit  archeologisch  en cultuurhistorisch  
oogpunt  waardevolle  objecten,  voor  zover  de  gronden  op  de  plankaart  als  "gebied  met 
archeologische waarde of verwachtingswaarde" zijn aangeduid,

d. instandhouding van het aanwezige cultuurhistorisch waardevolle verkavelingspatroon,

e. instandhouding en ontwikkeling van de afschermende erfbeplanting,  met  daarbij  behorende  erfsloot,  
direct  aansluitend  aan  de zijgrenzen  en  de  achtergrens  van  het  bebouwingsvlak,  met  uitzondering 
van gronden binnen de op de plankaart voorkomende aanduiding “staand glas toegestaan”,

f. extensieve openluchtrecreatie, zoals kavelpaden, sloten en andere watergangen.

2. Onder  bedrijven  als  bedoeld  in  lid  1  zijn  detailhandelsbedrijven  niet begrepen, tenzij het 
detailhandel betreft, als ondergeschikte nevenactiviteit, in ter plaatse voortgebrachte producten en/of in 
AGF (aardappelen,  groente  en  fruit),  met  een  maximale  verkoopvloeroppervlakte van 100 m².

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Binnen  het op de verbeelding  aangegeven  bouwvlak  op  de gronden als bedoeld in lid 1, mag uitsluitend 
worden gebouwd de bij een agrarisch bedrijf behorende bebouwing.

Onder die bebouwing zijn begrepen kassen, ten hoogste één woning, zijnde de bedrijfswoning, en daarbij 
behorende bijgebouwen. 

Buiten bouwvlakken mogen uitsluitend worden gebouwd:

a. andere bouwwerken. Hieronder zijn niet begrepen:

 - bouwwerken voor mestopslag, sleufsilo’s en andere silo’s,

 - boogkassen.

3.2.2  Bouwen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. de inhoud van de bedrijfswoning mag niet meer dan 1.200 m3 bedragen;
c. de dakhelling van de bedrijfswoning mag niet minder dan 30º en niet meer dan 60° bedragen;
d. de goothoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet minder dan 4,5 m en niet meer dan 6 m 

bedragen, met dien verstande dat indien de bestaande goothoogte minder dan 4,5 m bedraagt, de 
goothoogte niet minder dan de bestaande goothoogte mag bedragen;

e. de bouwhoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet meer dan 10 m bedragen;
f. de gezamenlijke oppervlakte van de bij een bedrijfswoning bijbehorende bouwwerken mag niet meer 

dan 120 m2  bedragen;
g. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd 3 m achter het verlengde van de 
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voorgevel van de bedrijfswoning;
h. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen en de bouwhoogte van andere bouwwerken mogen niet 

meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven:

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Voorwaardelijke verplichting

Het gebruik van de bebouwing die kan worden gebouwd na uitbreiding van het bouwvlak, is uitsluitend 
toegestaan indien:

a. de afschermende erfbeplanting in de vorm van een erfsingel van ten minste 6 m breed is aangeplant en 
vervolgens in stand wordt gehouden, conform het landschappelijk inrichtingsplan, die als bijlage 1 bij 
de toelichting is opgenomen. 

3.3.2  Uitoefening 'vrij' beroep

Het gebruik van de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken voor de uitoefening van een 'vrij' beroep is 
toegestaan, mits de gezamenlijke vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van het 'vrij' beroep, in 
voorkomend geval samen met de vloeroppervlakte ten behoeve van beroeps- en bedrijfsactiviteiten als 
bedoeld in lid 3.4.4, niet meer bedraagt dan 30% van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfswoning en 
de bijbehorende bouwwerken, en in ieder geval niet meer dan 75 m2 .

3.4  Afwijken van de gebruiksregels

3.4.1  Kamperen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid  3.1 voor het gebruik van:

a. gronden binnen het bouwvlak als standplaats voor ten hoogste 15 kampeermiddelen, in de   
 periode van 15 maart t/m 31 oktober en

b. voor het bouwen van daarbij behorende, niet voor bewoning bestemde gebouwen, zoals sanitaire  
ruimten en andere bouwwerken, tot een goothoogte en bouwhoogte van 3,5 m respectievelijk   
5,0 m en een inhoud van 50 m3, 

mits is of wordt voorzien in een goede inpassing van een en ander in het landschap door middel van 
afschermende erfbeplanting, met daarbij behorende sloot, waarbij de breedte van de erfbeplanting niet 
minder dan 6 m mag bedragen. 
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3.4.2  Ander gebruik agrarische bedrijfsbebouwing

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.1, ten behoeve van het 
gebruiken van bestaande agrarische  bedrijfsgebouwen  binnen  een  bebouwingsvlak  en  uitsluitend als 
tweede tak, voor het volgende niet-agrarisch gebruik:

a. loonwerk- en veehandelbedrijven;

b. het bieden van overnachtingsmogelijkheden, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m²;

c. horeca ten dienste van extensieve recreatie, zoals een theehuis een terras, een speeltuin, een 
pannenkoekenrestaurant, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m²;

d. educatief centrum gericht op de landbouw en/of natuur;

e. opslag en stalling van caravans, campers en boten e.d.;

f. kunstnijverheid, ateliers en musea,

g. (kinder)dagopvang,  met  een  gezamenlijke  oppervlakte  van maximaal 100 m², en

h. detailhandel  gerelateerd  aan  het  onder  c  en  f  genoemde  ander gebruik tot een maximale 
verkoopvloeroppervlakte van 100 m².

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning dienen de volgende bepalingen in acht te worden genomen:

1. de nevenactiviteit mag op ten hoogste 20% van het erf plaatsvinden met een maximum vloeroppervlakte 
van 2.000 m2,

2. de agrarische functie van aangrenzende, niet bij het bedrijf behorende gronden en bebouwing mag niet 
onevenredig worden belemmerd,

3. in vergelijking met het agrarisch gebruik mag geen onevenredig grotere  verkeersbelasting  op 
aangrenzende  wegen  en  paden plaatsvinden,

4. het parkeren behorende bij het andere gebruik dient binnen het bebouwingsvlak op eigen terrein plaats 
te vinden,

5. er mag geen opslag van goederen, behorende bij het andere gebruik, in de open lucht plaatsvinden, en

6. het  andere  gebruik  dient  qua  aard  en  schaal  te  passen  bij  de specifieke  kwaliteiten  en  schaal  
van  de  omgeving,  zoals  verwoord  in  het  “Welstandsbeleidsplan”,  met  name  op  het  gebied van  
visuele  aspecten,  zoals  reclame-uitingen  en  technische  installaties.

3.4.3  Mestverwerking en mestbewerking

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.1 voor het bewerken en 
verwerken van mest met behulp van een mestvergistingsinstallatie ten behoeve van het verkrijgen van 
biogas, mits: 
a. er sprake is van een volwaardig agrarisch bedrijf;

b. de mestbe- en verwerking ten behoeve van het verkrijgen van biogas geen zelfstandige    
bedrijfsactiviteit betreft;

c. in geval van co-vergisting uitsluitend producten worden verwerkt, die zijn vermeld op de positieve lijst van 
het Ministerie van Economische Zaken, en

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

3.4.4  Beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.1 voor de uitoefening van 
beroeps- en bedrijfsactiviteiten, anders dan een 'vrij' beroep, in de bedrijfswoning en de bijbehorende 
bouwwerken, door de bewoner van de bedrijfswoning, mits:

a. het betreft beroeps- en bedrijfsactiviteiten, die zijn opgenomen in bijlage 2 van de voorschriften  
 van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004', en/of het betreft het bieden van    
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 overnachtingsmogelijkheden in uitsluitend de bedrijfswoning;

b. het geen horeca of detailhandel betreft, behoudens detailhandel als ondergeschikte   
 nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende beroeps- of bedrijfsactiviteit;

c. de gezamenlijke vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van beroeps- en    
 bedrijfsactiviteiten binnen de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken, in voorkomend geval  
 samen met de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van een 'vrij' beroep als bedoeld 
 in lid  3.3.2, niet meer bedraagt dan 30% van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfswoning en  
niet meer bedraagt dan 60% van de totale vloeroppervlakte bijbehorende bouwwerken, en in    
ieder geval niet meer dan 75 m2;

d. op de bij de bedrijfswoning behorende gronden geen buitenopslag van goederen ten behoeve van  
de beroeps- en bedrijfsactiviteit plaatsvindt;

e. in de omgeving van de bedrijfswoning geen onevenredige vergroting van de verkeers- en   
 parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat:

 1. het parkeren ten behoeve van de beroeps- en bedrijfsactiviteit zoveel mogelijk op eigen

  terein dient plaats te vinden, en

 2. behoudens in- en uitladen, geen beroeps- en bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte

  rond de bedrijfswoning mogen plaatsvinden; en

f. de beroeps- en bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en  
 technische installaties, het landelijk karakter van de omgeving niet onevenredig    
 aantasten. 

3.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

3.5.1  Verbod

Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning (omgevingsvergunning voor het 
uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden) van Burgemeester en Wethouders 
op en in de hierna genoemde gronden de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden 
uit te voeren:

a. dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen;
b. het vellen en rooien van bestaande erfsingels.

Voorts geldt dat werken en werkzaamheden slechts toelaatbaar zijn indien door die werken of 
werkzaamheden, dan wel door de daarvan te verwachten gevolgen, één of meer waarden of functies van de 
gronden niet onevenredig worden aangetast dan wel de mogelijkheden voor herstel van de waarden of 
functies niet onevenredig worden verkleind.

3.5.2  Uitzonderingen

Het in lid 3.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken en werkzaamheden:

a. in het kader van het normale beheer en het onderhoud;

b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan;

c. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning. 

3.6  Wijzigingsbevoegdheid schrappen aanduiding "intensieve veehouderij toegestaan"

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, het plan zodanig te wijzigen, dat de aanduiding “intensieve 
veehouderij toegestaan” behorende bij een bebouwingsvlak van de plankaart geschrapt wordt voorzover  
vast  staat  dat  de  betreffende  intensieve  veehouderij  geen hoofdtak is. 
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Artikel 4  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd' aangewezen gronden zijn, behalve voor 
de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van de aldaar in of op de 
grond aanwezige archeologische verwachtingswaarden.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan 5.000 m² en dieper 
dan 50 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt verleend, 
door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van burgemeester en 
wethouders: 
 a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden  
  verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en 
 b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden  
  bewaard en/of gedocumenteerd.

4.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien uit het in 4.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 
verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders één 
of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning: 
 a.  de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische  
  waarden in de bodem kunnen worden behouden; 
 b. de verplichting tot het doen van opgravingen; 
 c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten  
 begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg   
 die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen    
 kwalificaties.

4.2.3  Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden te verbinden als 
bedoeld in 4.2.2 wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

4.3  Omgevingsvergunningen voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of 
van werkzaamheden)

4.3.1  Verbod

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de 
regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning vereist, 
met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een 
oppervlakte groter dan 5.000 m² en dieper dan 50 cm:

 a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van gronden;

 b. het graven van watergangen;

 c. het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van

   ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen 

  en daarmee verband houdende constructies, installaties en/of apparatuur; 
 d. het permanent verlagen van het waterpeil.

4.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in 4.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;

 b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
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 c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het  
  uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;

 d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter   
  plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.

4.3.3  Afwegingskader

De in 4.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:

 a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is   
  aangetoond dat er geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn, of;

 b. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is   
  aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden niet  
  onevenredig worden geschaad, of;

 c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:

  1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor archeologische  
      resten in de bodem kunnen worden behouden, of;

  2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van   
      opgravingen, of;

  3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een   
     deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

4.3.4  Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren 
van werken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden voorwaarden te verbinden wordt een 
professioneel archeoloog om advies gevraagd.

4.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologische 
verwachtingswaarde gematigd' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 
onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische 
waarden (meer) aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 5  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 6  Algemene gebruiksregels

6.1  Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten 
gebruiken van:

 a. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;

 b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte;

 c. gronden en gebouwen voor de uitoefening van detailhandel, behoudens als    
  ondergeschikte nevenactiviteit, in ter plaatse van voortgebrachten producten en/of in  
  AGF (aardappelen, groente en fruit);

 d. gronden als stand- of ligplaats van kampeermiddelen;

 e. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen,  
 materialen en producten, voor zover niet noodzakelijk in verband met het normale    
 beheer en onderhoud van de gronden.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

7.1  Algemene wijzigingsveboegdheid

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemminggrenzen in het plan te wijzigen, mits wordt 
aangetoond dat:

 a. hiertoe dringende redenen zijn, die hen na het ter inzage leggen van het plan ter kennis  
  zijn gekomen;

 b. de wijziging het belang van een goede ruimtelijke ontwikkeling van het in het plan   
  begrepen gebied niet onevenredig schaadt.

Voorts geldt dat de geldende oppervlakte van het bij de wijziging betrokken bestemmingsvlak met niet 
meer dan 10% mag worden verkleind of vergroot.

7.2  Wijziging agrarische bestemming na bedrijfsbeëindiging

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

8.1  Afwijken bij een omgevingsvergunning

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

8.2  Wijziging

Voor een besluit tot wijziging van het plan is afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van 
toepassing, met dien verstande dat burgemeester en wethouders binnen acht weken na afloop van de 
termijn van terinzagelegging omtrent de wijziging besluiten.
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Artikel 9  Overige regels

9.1  Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals deze luiden op 
het moment van vaststelling van dit plan.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 10  Overgangsrecht

10.1  Overgangsrecht bouwwerken

Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in uitvoering 
is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het 
plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot: 

 a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

 b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of   
  veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan  
 binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

10.2  Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 10.1  een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 10.1 met maximaal 10%.

10.3  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

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

10.4  Overgangsrecht gebruik

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

10.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid  10.4, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking naar 
aard en omvang wordt verkleind.

10.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in 10.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan voor een periode 
langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten 
hervatten.

10.7  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid  10.4  is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen geldende 
bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 
Regels van het bestemmingsplan "'Landelijk gebied, Oud Emmeloorderweg 2 te Nagele'".

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van:  ......-......-............

De voorzitter:                                                 De Griffier:

..............................                                      ..............................
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Landschappelijke inpassingstekening
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Opdrachtgever:

Telefoon:

Bouwlocatie:

Blad:Klantnummer: Werknummer:

Schaal:

A

Datum:

C

Wijzigingen:

B D

Benaming:

E-mail:

Telefoon:

Projectleider:

Telefoon:

E-mail:

DLV Advies

Formaat:

300867 B140901-41 B11

Beplantingsplan

Omgevingsvergunning: activiteit bouwen

A.J. Barendregt

Oud Emmeloorderweg 2

8308 PK Nagele

0527-652395

Oud Emmeloorderweg 2

8308 PK Nagele

1 : 1000 A3

30-06-2016 RvdB

11-11-2016 RvdB

24-11-2016 RvdB

Postbus 354

8440 AJ Heerenveen

0513-653596

Dhr. I. Boersma

06-20425231

i.boersma@dlvadvies.nl



 

Bijlage 2  staat van bedrijfsactiviteiten

  98



59 
 

 
Bijlage 1 
 Staat van Bedrijfsactiviteiten 
 

staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 
SBI nr. omschrijving cat 

    

01   landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw   
0111, 0113   akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)  2 

0112  0 tuinbouw:   

0112 1 - bedrijfsgebouwen  2 

0112 2 - kassen zonder verwarming  2 

0112 3 - kassen met gasverwarming  2 

0112 4 - champignonkwekerijen (algemeen)  2 

0112 6 - bloembollendroog- en prepareerbedrijven  2 

0112 7 - witlofkwekerijen (algemeen) 2 

0125  0 fokken en houden van overige dieren:   

0125 5 - bijen  2 

0125 6 - overige dieren  2 

014  0 dienstverlening t.b.v. de landbouw   

014 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven) b.o. ≤ 500 m2  2 

014 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven b.o. ≤ 500 m2 2 

0142   KI-stations  2 

      

15   vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken   
1551 0 zuivelproductie fabrieken  

1552 2 - consumptie-ijsfabrieken p.o. ≤ 200 m2 2 

1581  0 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:   

1581 1 - v.c. < 2.500 kg meel/week  2 

1584  0 verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:   

1584 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met 
p.o.  
≤ 200 m2 

2 

1584 6 - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden p.o. ≤ 200 m2 2 

1593 t/m 1595   vervaardiging van wijn, cider e.d.  2 

      

18   vervaardiging van kleding; bereiden en verven van b ont   
182   vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)  2 

      

20   houtindustrie en vervaardiging van artikelen van ho ut, riet, kurk 
e.d. 

 

205   kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken  2 

      

22   uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgeno men media  
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staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 
SBI nr. omschrijving cat 

    

221   uitgeverijen (kantoren)  1 

2222.6   kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen  2 

2223  A grafische afwerking  1 

2223  B binderijen  2 

2224   grafische reproductie en zetten  2 

2225   overige grafische activiteiten  2 

223   reproductiebedrijven opgenomen media  1 

    

      

24   vervaardiging van chemische producten   
2442  0 farmaceutische productenfabrieken:   

2442 2 - verbandmiddelenfabrieken  2 

      

26   vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- e n gipsproduc-
ten 

 

262, 263  0 aardewerkfabrieken:   

262, 263 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 2 

    

30   vervaardiging van kantoormachines en computers   
30  A kantoormachines- en computerfabrieken  2 

      

31   vervaardiging van overige elektrische machines, app araten en be-
nodigdheden 

 

316   elektrotechnische industrie n.e.g.  2 

      

33   vervaardiging van medische en optische apparaten en  instrumen-
ten 

 

33  A fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten 2 

      

36   vervaardiging van meubels; vervaardiging van overig e goederen n.e.g.  
361 2 meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2  1 

362   fabricage van munten, sieraden e.d.  2 

363   muziekinstrumentenfabrieken  2 

3661.1  sociale werkvoorziening 2 

    

40   productie en distributie van stroom, aardgas, stoom  en warm water   
40 C0 elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:   

40 C1 - < 10 MVA  2 

40  D0 gasdistributiebedrijven:   

40 D3 - gas: reduceer, compressor-, meet- en regelinstrumenten cat. A 1 

40 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C  2 
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staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 
SBI nr. omschrijving cat 

    

40 E0 warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:   

40 E2 - blokverwarming  2 

      

41   winning en distributie van water   
41  B0 waterdistributiebedrijven met pompvermogen:   

41 B1 - < 1 MW  2 

    

45   bouwnijverheid   
45 3 - aannemersbedrijven met werkplaats b.o. < 1.000 m2  2 

    

      

50   handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzines ervicestations  
501, 502, 504   handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven  2 

5020.4  B autobeklederijen  1 

5020.5   autowasserijen  2 

503, 504   handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires  2 

505  0 benzineservicestations:   

505 3 - zonder lpg  2 

      

51   groothandel en handelsbemiddeling   
511   handelsbemiddeling (kantoren)  1 

5122   grth in bloemen en planten  2 

5134   grth in dranken  2 

5135   grth in tabaksproducten  2 

5136   grth in suiker, chocolade en suikerwerk  2 

5137   grth in koffie, thee, cacao en specerijen  2 

5138, 5139   grth in overige voedings- en genotmiddelen  2 

514   grth in overige consumentenartikelen  2 

5148.7 0 grth in vuurwerk en munitie  

5148.7 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, oplag < 10 ton 2 

5148.7 5 - munitie 2 

5153  0 grth in hout en bouwmaterialen   

5153 2 - algemeen b.o. ≤ 2.000 m2 2 

5153.4 4 zand en grind  

5153.4 6 - algemeen b.o. ≤ 200 m2 2 

5154  0 grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur   

5154 2 - algemeen b.o. ≤ 2.000 m2 2 

5155.2  grth in kunstmeststoffen 2 

5156   grth in overige intermediaire goederen  2 

517   overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)  2 
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staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 
SBI nr. omschrijving cat 

    

      

52   detailhandel en reparatie t.b.v. particulieren   
52  A detailhandel voor zover n.e.g.  1 

5211/2, 5246/9  supermarkten, warenhuizen, 1 

5222, 5223   detailhandel vlees, wild, gevogelte, met roken, koken, bakken  1 

5224   detailhandel brood en banket met bakken voor eigen winkel  1 

5231, 5232   apotheken en drogisterijen  1 

5246/9  bouwmarkten, tuincentra, hypermarkten 2 

5249   detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpakt 1 

527   reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen)  1 

      

55   logies-, maaltijden- en drankenverstrekking   
5511, 5512   hotels en pensions met keuken, conferentie-oorden en congrescentra  1 

553   restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, 
viskramen e.d.  

1 

554  1 cafés, bars 1 

554 2 discotheken, muziekcafés 2 

5551   kantines  1 

5552   cateringbedrijven  2 

      

60   vervoer over land   
6022   taxibedrijven 2 

603   pomp- en compressorstations van pijpleidingen  2 

      

61, 62   vervoer over water/door de lucht   
61, 62  A vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)  1 

      

63   dienstverlening t.b.v. het vervoer   
6321  1 autoparkeerterreinen, parkeergarages  2 

6322, 6323   overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)  1 

633   reisorganisaties  1 

634   expediteurs, cargadoors (kantoren)  1 

      

64   post en telecommunicatie   
641   post- en koeriersdiensten  2 

642  A telecommunicatiebedrijven  1 

642  B0 zendinstallaties  

642 B2 - FM en TV 1 

642 B3 - GSM en UMTS-masten 1 

      

65, 66, 67   financiële instellingen en verzekeringswezen   
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staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 
SBI nr. omschrijving cat 

    

65, 66, 67  A banken, verzekeringsbedrijven, beurzen  1 

      

70   verhuur van en handel in onroerend goed   
70 A  verhuur van en handel in onroerend goed  1 

      

71   verhuur van transportmiddelen, machines, andere roe rende goede-
ren 

 

711   personenautoverhuurbedrijven  2 

714   verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.  2 

      

72   computerservice- en informatietechnologie   
72  A computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.  1 

72 B switchhouses 2 

      

73   speur- en ontwikkelingswerk   
731   natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk  2 

732   maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek  1 

      

74   overige zakelijke dienstverlening   
74  A overige zakelijke dienstverlening: kantoren  1 

7481.3   foto- en filmontwikkelcentrales  2 

7484.4   veilingen voor huisraad, kunst e.d.  1 

      

75   openbaar bestuur, overheidsdiensten, verplichte soc iale verzeke-
ringen  

 

75  A openbaar bestuur (kantoren e.d.)  1 

      

80   onderwijs   
801, 802   scholen voor basis- en algemeen voortgezet onderwijs  2 

803, 804   scholen voor beroeps-, hoger en overig onderwijs  2 

      

85   gezondheids- en welzijnszorg   
8511   ziekenhuizen  2 

8512, 8513   artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven  1 

8514, 8515   consultatiebureaus  1 

853  1 verpleeghuizen  2 

853 2 kinderopvang 2 

      

90   milieudienstverlening   
9001 B rioolgemalen 2 

9002.2 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afval  2 
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staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 
SBI nr. omschrijving cat 

    

    
91   diverse organisaties   
9111   bedrijfs- en werknemersorganisaties (kantoren)  1 

9131   kerkgebouwen e.d.  2 

9133.1  A buurt- en clubhuizen  2 

    

92   cultuur, sport en recreatie   
921, 922   studio's (film, tv, radio, geluid)  2 

9213   bioscopen  2 

9232   theaters, schouwburgen, concertgebouwen, evenementenhallen  2 

9234   muziek- en balletscholen  2 

9234.1   dansscholen  2 

9251, 9252   bibliotheken, musea, ateliers, e.d.  1 

9261.2  B bowlingcentra  2 

9261.2  H golfbanen  1 

9262  0 schietinrichtingen:   

9262 11 - buitenbanen met voorzieningen: boogbanen  2 

9262 2 - binnenbanen: boogbanen  1 

9262  F sportscholen, gymnastiekzalen  2 

9271   casino's  2 

9272.1   amusementshallen  2 

      

93   overige dienstverlening   
9301.2   chemische wasserijen en ververijen  2 

9301.3  A wasverzendinrichtingen  2 

9301.3  B wasserettes, wassalons  1 

9302   kappersbedrijven en schoonheidsinstituten  1 

9303  0 begrafenisondernemingen:   

9303 1 - uitvaartcentra  1 

9303 2 - begraafplaatsen  1 

9304   fitnesscentra, badhuizen en saunabaden  2 

9305  B persoonlijke dienstverlening n.e.g.  1 

    

    
De gebruikte afkortingen  
afk. verklaring  

< kleiner dan  

> groter dan  

cat categorie  

e.d. en dergelijke  
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staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 
SBI nr. omschrijving cat 

    

n.e.g. niet elders genoemd  

o.c. opslagcapaciteit  

p.c. productiecapaciteit  

b.o. bedrijfsoppervlak  

v.c. verwerkingscapaciteit  

u uur  

d dag  

w week  

j jaar  

t ton  

   

grootste afstand in meters per categorie 

cat afst.  

1 10 m  

2 30 m  

3.1 50 m  

3.2 100 m  

4.1 200 m  

4.2 300 m  

5.1 500 m  

5.2 700 m  

5.3 1.000 m  

6 1.500 m  
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