
   

 

Vastgesteld Januari 2019 



Bestemmingsplan “Kraggenburg, Zuid – fase 1” 
Vastgesteld 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 
 

BESTEMMINGSPLAN 
“KRAGGENBURG, ZUID – FASE 1” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan:   Kraggenburg, Zuid – fase 1 

Plantype:  Bestemmingsplan  

IMRO-nummer:  NL.IMRO.0171.BP00614-VS01 

Status:   Vastgesteld  

 

 
 
 

  



Bestemmingsplan “Kraggenburg, Zuid – fase 1” 
Vastgesteld 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

3 

Toelichting  

  
  



Bestemmingsplan “Kraggenburg, Zuid – fase 1” 
Vastgesteld 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

4 

INHOUDSOPGAVE 

HOOFDSTUK 1  INLEIDING ................................................................................... 5 

1.1 AANLEIDING ............................................................................................................................................... 5 
1.2 LIGGING VAN HET PLANGEBIED ....................................................................................................................... 5 
1.3 DE BIJ HET PLAN BEHORENDE STUKKEN ............................................................................................................. 5 
1.4 HUIDIGE PLANOLOGISCHE REGIME ................................................................................................................... 6 
1.5 LEESWIJZER ................................................................................................................................................ 7 

HOOFDSTUK 2  HUIDIGE SITUATIE ......................................................................... 8 

2.1 RUIMTELIJKE ONTSTAANSGESCHIEDENIS ........................................................................................................... 8 
2.2 HUIDIGE SITUATIE PLANGEBIED EN OMGEVING ................................................................................................... 9 

HOOFDSTUK 3  PLANBESCHRIJVING ..................................................................... 11 

3.1  GEWENSTE ONTWIKKELING .......................................................................................................................... 11 
3.2 VERKEER & PARKEREN ................................................................................................................................ 12 
3.3 BEELDKWALITEIT KRAGGENBURG ZUID-FASE 1 MET DOORKIJK NAAR DE TOEKOMST ................................................ 14 

HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER ........................................................................... 23 

4.1 RIJKSBELEID .............................................................................................................................................. 23 
4.2 PROVINCIAAL BELEID .................................................................................................................................. 27 
4.3 GEMEENTELIJK BELEID ................................................................................................................................. 30 

HOOFDSTUK 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN .................................................. 36 

5.1 GELUID (WET GELUIDHINDER) ...................................................................................................................... 36 
5.2 BODEMKWALITEIT ...................................................................................................................................... 37 
5.3 LUCHTKWALITEIT ....................................................................................................................................... 38 
5.4 EXTERNE VEILIGHEID ................................................................................................................................... 39 
5.5 MILIEUZONERING ...................................................................................................................................... 41 
5.6 GEUR ...................................................................................................................................................... 43 
5.7 ECOLOGIE ................................................................................................................................................. 43 
5.8 ARCHEOLOGIE & CULTUURHISTORIE .............................................................................................................. 46 
5.9 BESLUIT MILIEUEFFECTRAPPORTAGE .............................................................................................................. 47 

HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN ........................................................................ 49 

6.1 ALGEMEEN ............................................................................................................................................... 49 
6.2 BELEIDSKADERS ......................................................................................................................................... 49 
6.3 WATERTOETSPROCES.................................................................................................................................. 50 

HOOFDSTUK 7  JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING .............................. 54 

7.1 INLEIDING................................................................................................................................................. 54 
7.2  OPZET VAN DE REGELS ................................................................................................................................ 54 
7.3 VERANTWOORDING VAN DE REGELS ............................................................................................................... 55 

HOOFDSTUK 8  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID .................................................. 57 

HOOFDSTUK 9  VOOROVERLEG, INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN ....................................... 58 

9.1 VOOROVERLEG .......................................................................................................................................... 58 
9.2 OMGEVINGSTRAJECT .................................................................................................................................. 58 
9.3 ZIENSWIJZEN ............................................................................................................................................. 58 

BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING ............................................................................... 59 



Bestemmingsplan “Kraggenburg, Zuid – fase 1” 
Vastgesteld 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

5 

BIJLAGE 1 AKOESTISCH ONDERZOEK WEGVERKEERSLAWAAI ...................................................................................... 60 
BIJLAGE 2 BODEMONDERZOEK ........................................................................................................................... 61 
BIJLAGE 3 QUICKSCAN NATUURWAARDEN ............................................................................................................ 62 
BIJLAGE 4 ARCHEOLOGISCH INVENTARISEREND VELDONDERZOEK ............................................................................... 63 
BIJLAGE 5 GRONDEXPLOITATIE KRAGGENBURG, ZUID – FASE 1 ................................................................................. 64 
BIJLAGE 6 VOOROVERLEGREACTIE PROVINCIE FLEVOLAND ....................................................................................... 65 

HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 
Aan de zuidkant van de kern Kraggenburg, aan de Jacob Bruintjesstraat, bevindt zich de zogenaamde ‘Kavel 
Penders’. Na een lang traject heeft de gemeente Noordoostpolder deze kavel verworven ten behoeve van een 
woningbouwontwikkeling die aansluit op de lokale woningbehoefte. De locatie wordt in twee fasen 
ontwikkeld. In de eerste fase (fase 1a) kunnen maximaal 22 gerealiseerd worden. In een tweede fase (fase 1b) 
worden in de toekomst nog eens maximaal 19 woningen voorzien. Het matenplan gaat uit van 20 woningen in 
fase 1a en 17 woningen in fase 1b. Om in te kunnen spelen op een mogelijk veranderende vraag gedurende de 
uitgifte is er enige flexibiliteit in het plan aangebracht. 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische vertaling van het voornemen. Fase 1a is 
hard bestemd in rechtstreekse bouwtitels. Fase 1b kan op termijn worden geeffectueerd via een 
wijzigingsbevoegdheid. In dit bestemmingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is 
met ‘een goede ruimtelijke ordening’ en vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is. 

1.2 Ligging van het plangebied 
Het plangebied is gelegen aan de Jacob Bruintjesstraat en de Voorstraat ten zuiden van de kern Kraggenburg. 
De ligging van het plangebied ten opzichte van de kern Kraggenburg en de directe omgeving wordt 
weergegeven in figuur 1.1.  

 
Figuur 1.1:  Ligging van het plangebied (Bron: ArcGIS) 

1.3 De bij het plan behorende stukken 
Het bestemmingsplan ‘Kraggenburg, Zuid – fase 1’ bestaat uit de volgende stukken:  

• verbeelding (NL.IMRO.0171.BP00614-VS01) en een renvooi;  
• regels.  



Bestemmingsplan “Kraggenburg, Zuid – fase 1” 
Vastgesteld 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

6 

Op de verbeelding is de bestemming van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een 
toelichting en bijhorende bijlagen. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de 
daaraan ten grondslag liggende gedachten maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het 
bestemmingsplan.  

1.4 Huidige planologische regime 

1.4.1 Algemeen 

Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan ‘Kraggenburg’, welke op 10 oktober 
2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. De gronden hebben de bestemming “Agrarisch’, ‘Groen’ en 
‘Verkeer’ 

In figuur 1.2 is een uitsnede van de verbeelding opgenomen. Het plangebied is daarbij indicatief aangegeven 
met een rode omlijning.  

 
Figuur 1.2:  Uitsnede verbeelding bestemmingsplan “Kraggenburg” (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

1.4.2 Beschrijving bestemmingen 

Op basis van het geldend bestemmingsplan zijn de gronden in het plangebied bestemd als ‘Agrarisch’ en 
‘Groen’. Hieronder worden deze bestemmingen nader beschreven. 

Agrarisch 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor agrarische bedrijvigheid, de waterhuishouding, 
extensieve openluchtrecreatie, zoals fiets- en voetpaden, sloten en watergangen en kavelpaden. Verder zijn de 
daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, andere-werken, ontsluitingswegen en paden, 
watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen toegestaan.  
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Op de gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde, ten dienst van de bestemming worden 
gebouwd.  

Groen 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, water, 
waterhuishoudkundige voorzieningen en wadi's, voet- en fietspaden, in- en uitritten ten behoeve van 
aangrenzende percelen, parkeerplaatsen, kunstwerken, nutsvoorzieningen en evenementen. Verder zijn de 
daarbijbehorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde (landhoofden daaronder begrepen) en andere-werken 
toegestaan.  

Verkeer 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen en straten, voet- en rijwielpaden, 
kunstwerken, nutsvoorzieningen, evenementen en parkeervoorzieningen. Verder zijn de hierbij behorende 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bruggen, viaducten en landhoofden, andere-werken, watergangen en 
waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen; 

1.4.3 Strijdigheid 

Op grond van het geldende bestemmingsplan is het niet toegestaan om gronden met de bestemmingen 
‘Agrarisch’ en ‘Groen’ te bebouwen en gebruiken voor wonen. Door middel van voorliggende 
bestemmingsplanherziening wordt de bestemming van de gronden gewijzigd naar een woonbestemming voor 
maximaal 22 woningen (fase 1a). Afhankelijk van de situering en het stedenbouwkundig ontwerp zijn binnen 
de nieuwe bestemming uitsluitend vrijstaande woningen of zowel vrijstaande als twee-onder-één-
kapwoningen toegestaan. Voor fase 1b is de woningbehoefte vooralsnog niet aangetoond. Voor dit plangebied 
wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die maximaal 19 extra woningen mogelijk maakt.  

1.5 Leeswijzer 
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van de huidige situatie in het plangebied gegeven.  

Hoofdstuk 3 betreft een beschrijving van de gewenste situatie.  

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie 
Flevoland en de gemeente Noordoostpolder beschreven.  

In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue.  

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets.  

In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid van het project.  

Hoofdstuk 9 gaat in op het vooroverleg en de inspraak.   
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HOOFDSTUK 2  HUIDIGE SITUATIE 
 

2.1 Ruimtelijke ontstaansgeschiedenis  

2.1.1 Noordoostpolder 

De gemeente Noordoostpolder ligt in Nederlands twaalfde provincie, Flevoland. Emmeloord fungeert als 
centrumplaats, omringd (op fietsafstand) door de 10 zogenaamde groendorpen: Bant, Creil, Ens, Espel, 
Luttelgeest, Kraggenburg, Marknesse, Nagele, Rutten en Tollebeek. Sinds 1962 is de Noordoostpolder een 
zelfstandige gemeente. Het karakter van de gemeente is sterk agrarisch. 

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

• boerderijen en dorpen als groene eilanden in de open agrarische ruimte; 
• ringen: IJsselmeerdijk en voormalige Zuiderzeedijk en de dorpenringweg; 
• radialen: het assenkruis dat de dorpenringweg met Emmeloord verbindt; 
• hiërarchische en concentrische opbouw; 
• verkaveling volgens een modulair systeem op basis van een standaardkavel (300 m x 800 m). 

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

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

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

2.1.2 Kraggenburg 

De Noordoostpolder kent twee dorpsweidenederzettingen; Kraggenburg en Nagele. Het centrum van deze 
dorpen bestaat uit een grote, groene weide, waarin de scholen, kerken en andere openbare gebouwen vrij in 
de ruimte staan.  

Na de inpoldering werden Kraggenburg en de grond eromheen aangewezen als ideale plek voor fruitteelt en 
akkerbouw. Een groot deel van de grond aan de rand van het gebied werd voor bosbouw bestemd omdat hier 
veel onbruikbare keileem voorkwam. Door het tot bosgebied te maken kon ook dit deel geld genereren. De 
Kraggenburger gemeenschap bestond lange tijd uit agrarisch personeel, boeren en middenstand. Verder 
waren er twee kerken en drie scholen. Het dorp kent sinds het begin van haar bestaan een rijk 
verenigingsleven. 

In de jaren zestig kwamen door de komst van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium en 
het Waterloopkundig Laboratorium ineens ook mensen met een goedbetaalde baan in het dorp wonen, 
waardoor er behoefte kwam aan meer en grotere huizen. 
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2.2 Huidige situatie plangebied en omgeving  
Het plangebied ligt ten zuiden van de kern Kraggenburg. De ruimtelijke structuur van de omgeving wordt 
voornamelijk bepaald door de woonbebouwing ten noorden van het plangebied en een bossingel en 
agrarische cultuurgronden ten zuiden. De functionele structuur van de directe omgeving kenmerkt zich 
voornamelijk door woonfuncties, agrarische cultuurgronden en een begraafplaats ten oosten van het 
plangebied. 

Het terrein, met een oppervlakte van 35.440 m2, wordt begrensd door de Jacob Bruintjesstraat ten noorden, 
de Voorstraat ten westen en agrarische cultuurgronden ten zuiden en oosten. Het terrein is in de huidige 
situatie onbebouwd en bestaat uit grasland.  

In figuur 2.1 is een luchtfoto opgenomen van de huidige situatie van het plangebied. De rode contour betreft 
een indicatieve weergave van het plangebied. In figuur 2.2 zijn enkele straatbeelden weergegeven. De 
nummers op de foto’s corresponderen met de nummers op de luchtfoto. 

 
Figuur 2.1:   Huidige situatie plangebied en directe omgeving (Bron: Gemeente Noordoostpolder) 
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Figuur 2.2:   Straatbeelden huidige situatie plangebied (Bron: Google Streetview) 
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HOOFDSTUK 3  PLANBESCHRIJVING 

3.1  Gewenste ontwikkeling 
Het plangebied wordt in twee fasen ontwikkeld. In fase 1a worden op grond van het matenplan in het 
westelijk deel van het plangebied 20 woningen gerealiseerd in de vorm van acht vrijstaande woningen en 12 
twee-onder-één-kapwoningen. Het plan maakt het mogelijk om in enige mate te schuiven in de verdeling 
tussen vrijstaande woningen en twee-onder-één-kap-woningen. Het maximale aantal woningen in fase 1a is 22 
woningen. 

Bij de situering van de woningen is rekening gehouden met kunnen opwekken van duurzame energie via 
zonnepanelen. De woningen worden gesitueerd/ontsloten aan een nieuw aan te leggen wijkontsluitingsweg 
die een groot deel van het plangebied van fase 1a omringd. Vier twee-onder-één-kapwoningen worden aan de 
andere zijde van de weg gesitueerd. Het nieuwe woongebied wordt ontsloten via een nieuwe ontsluiting op de 
Voorstraat. Het gebied tussen de woonpercelen blijft in eigendom van de gemeente en zal worden ingericht 
als openbaar groen. Ten zuiden van het plangebied is eveneens een groenstrook met mogelijkheden voor 
retentie voorzien. De woningen in fase 1a worden in het bestemmingsplan bij recht mogelijk gemaakt. 

In fase 1b worden bij voldoende behoefte mogelijk nog eens maximaal 19 woningen gerealiseerd. Het gaat 
hierbij vooralsnog om vijf vrijstaande woningen en 12 twee-onder-één-kapwoningen (dus 17 woningen). De 
gronden gelegen tussen de uit te geven kavels blijven net als in fase 1a in eigendom van de gemeente en 
worden ingericht als groen. Bij de realisatie van fase 1b zal het plangebied ook aan de noordoostzijde in het 
verlengde van de Pioniersstraat op de Jacob Bruintjesstraat worden ontsloten. 

De woningen in fase 1b worden niet bij recht mogelijk gemaakt, maar worden achter een binnenplanse 
wijzigingsbevoegdheid geplaatst. In de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid is expliciet opgenomen dat 
er pas gebruikt kan worden gemaakt van de bevoegdheid, nadat de woningbehoefte door middel van een 
toetst aan de ladder voor duurzame verstedelijking is aangetoond. Het type woningen kan afhankelijk van de 
kwalitatieve woningbehoefte op dat moment wel gewijzigd worden. 

In onderstaande verbeelding is fase 1a aangegeven in het geel, fase 1b is aangeduid met een rode kleur. 

 
Figuur 3.1:  Fasering plangebied (Bron: gemeente Noordoostpolder) 
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Er is ook gekeken hoe er op een goede wijze aangesloten kan worden op een eventuele toekomstige 
uitbreiding. Hiervoor is een stedenbouwkundige uitwerking gemaakt (zie: figuur 3.2). Alleen fase 1a wordt in 
voorliggend bestemmingsplan bij recht toegestaan. De stedenbouwkundige uitwerking is voor de overige 
plandelen nu nog indicatief maar geeft wel handvatten voor toekomstige planvorming. Voor alle volgende fase 
zal eerst nader onderzoek naar de woningbouwbehoefte uitgevoerd moeten worden. In de zuidwesthoek van 
figuur 3.2 is met een oranje ster een mogelijke locatie aangegeven voor een bijvoorbeeld appartementen voor 
senioren. Pas als plannen hiervoor concreter zijn en de behoefte in voldoende aangetoond is kan een dergelijk 
initiatief definitief geregeld worden in een bestemmingsplan. Dat is nu nog niet aan de orde. 

 
Figuur 3.2:  Stedenbouwkundige uitwerking mogelijke vervolgfases  (Bron: gemeente Noordoostpolder) 

3.2 Verkeer & parkeren 

3.2.1 Parkeren 

3.2.1.1 Algemeen 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte die 
ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. De gemeente Noordoostpolder heeft een Nota Parkeernormen waarin 
normen en voorwaarden aan parkeervoorzieningen zijn opgenomen. 

3.2.1.2 Parkeerbehoefte 

Op basis van de kengetallen uit de Nota Parkeernomen gemeente Noordoostpolder blijkt de totale 
parkeerbehoefte in het plangebied (Fase 1a en 1b) bij uitgifte volgens het matenplan 84 parkeerplaatsen te 
zijn. Wordt er gerekend op grond van uitgifte op basis van invulling met de hoogste parkeerdruk (de variant 
met iets meer twee-onder-één-kapwoningen) dan zijn er in het plangebied 92 parkeerplaatsen nodig. In 



Bestemmingsplan “Kraggenburg, Zuid – fase 1” 
Vastgesteld 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

13 

onderstaande tabel wordt de parkeerbehoefte per woning type weergegeven. Opgemerkt wordt dat er een 
reductiefactor is toegepast gelet op aanwezigheid van opritten en garages. 

 
Het parkeren bij de woningen vindt hoofdzakelijk plaats in de vorm van twee parkeerplekken op eigen terrein 
(oprit) bij de geplande vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen. Daarnaast is in het openbaar gebied, 
langs de wegen in het plangebied langsparkeren voorzien voor het aandeel bezoekers. Uit het 
stedenbouwkundig matenplan blijkt dat hier ruim voldoende ruimte voor is. Mocht er meer parkeerruimte 
nodig zijn dan is er ruimte om binnen de bestemmingen ‘Verkeer’ en ‘Groen’ met grastegels extra 
parkeerplaatsen te realiseren 

3.2.2 Verkeer 

3.2.2.1  Algemeen 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de extra verkeersgeneratie die ontstaat 
door een nieuwe ontwikkeling. Op basis van de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’ 
(publicatie 317, oktober 2012) van het CROW kan de verkeersgeneratie van de ontwikkeling berekend worden. 
Het CROW ontwikkelt en publiceert kennis op onder andere het gebied van verkeer en parkeren. Specifiek 
voor verkeersgeneratie en parkeren heeft het CROW de publicatie, 'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' 
opgesteld. Deze kencijfers zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten. De 
kencijfers zijn landelijk (en juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met 
betrekking tot het bepalen van de verkeergeneratie en het benodigde aantal parkeerplaatsen. Overigens 
wordt opgemerkt dat bij iedere functie, in de CROW-publicatie, een maximum en minimum wordt genoemd. 
Dit is de bandbreedte. Veelal wordt bij nieuwe ontwikkelingen het gemiddelde gehanteerd.  

3.2.2.2 Verkeersgeneratie 

In de Nota Parkeernormen is aangeven dat de gemeente Noordoostpolder qua stedelijkheidsgraad – in zijn 
geheel- in de categorie ‘matig stedelijke’ ligt. Tussen Emmeloord en de rest van de gemeente zit echter 
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duidelijk verschil, de dorpen en het buitengebied hebben een veel lagere omgevingsadressendichtheid. Voor 
dorpen en het buitengebied wordt daarom uitgegaan van niet stedelijk.  

Voor de ontwikkeling wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 

• Type: Koop, vrijstaand en koop, twee-onder-één-kapwoning; 
• Verstedelijkingsgraad: Niet stedelijk (bron: CBS Statline) 
• Stedelijke zone: rest bebouwde kom 

De gemiddelde verkeersgeneratie per vrijstaande woning bedraagt op basis van de opgesomde 
uitgangspunten bij uitgifte volgens het matenplan 106,6 vervoersbewegingen (8,2 x 13) per weekdagetmaal. 
De gemiddeld verkeersgeneratie per twee-onder-één-kapwoning bedraagt op basis van de opgesomde 
uitgangspunten 187,2 vervoersbewegingen (7,8 x 24) per weekdagetmaal. De totale verkeersgeneratie van de 
ontwikkeling (fase 1a en 1b ) bedraagt 293,8 vervoersbewegingen per weekdagetmaal. 

Bij uitgifte volgens uitgifte op basis van invulling met de hoogste verkeersdruk 73.8 vervoersbewegingen (8,2 x 
9) per weekdagetmaal. De gemiddeld verkeersgeneratie per twee-onder-één-kapwoning bedraagt op basis van 
de opgesomde uitgangspunten 249,6 vervoersbewegingen (7,8 x 32) per weekdagetmaal. De totale 
verkeersgeneratie van de ontwikkeling (fase 1a en 1b ) bedraagt dan 323,4 vervoersbewegingen per 
weekdagetmaal. 

3.2.2.3 Ontsluiting 

De ontsluiting van het plangebied vindt zoals hiervoor reeds aangeven plaats via een nieuw aan te leggen 
ontsluiting op de Voorstraat (fase 1a) en via de Jacob Bruintjesstraat en Pionierstraat in fase 1b. De Voorstraat, 
Jacob Bruintjesstraat en Pionierstraat zijn van voldoende capaciteit om de extra verkeersbewegingen veilig en 
vlot af te wikkelen in de richting van de te noorden van Kraggenburg gelegen N352. Binnen het plangebied 
wordt langs de randen een weg aan de zijde van de woningen een stoep aangelegd. 

3.3 Beeldkwaliteit Kraggenburg Zuid-Fase 1 met doorkijk naar de toekomst 

3.3.1 Planvorming 

Zowel planvorming als uitwerking van de nieuwe uitbreiding voor Kraggenburg Zuid is in een co-creatief 
proces, tussen gemeente, de klankbordgroep en met, gedurende het proces ontvangen, feedback van de 
overige geïnteresseerden tot stand gekomen.  

De nieuwe uitbreiding is eigentijds, duurzaam en toekomstbestendig met al het goede wat het dorp te bieden 
heeft zoals groen, ruimte en het uitzicht. 

Fase 1 

Het plangebied is in totaal ruim 6 ha groot en hier kan het dorp en haar directe omgeving nog jaren mee 
vooruit. Rekening houdend met de toekomst(bestendigheid) is er doorkijk gegeven naar het geheel maar op 
kort termijn wordt ingezet op fase 1, zie afbeelding hieronder. 

Fase 1 is onderverdeeld in fase 1a en fase 1b. Eerst wordt gestart met realisatie van fase 1a (zie afbeelding 
hieronder, rode stippellijn en donker gekleurde woningen). Fase 1b (oranje stippellijn) volgt daarna, maar pas 
nadat de woningbehoefte in voldoende mate is aangetoond. 
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Figuur 3.3  Fasering Kraggenburg Zuid (Bron: gemeente Noordoostpolder) 

 

Keuzes 

Met betrekking tot beeldkwaliteit is gekozen voor het volgende: 

• De woningen parallel aan en met oriëntatie naar de Jacob Bruintjesstraat worden voorzien van 
beeldkwaliteitseisen/-criteria en sfeerbeelden, zie afbeelding 1 hieronder. De overige woningen zijn 
vrij van criteria.  

• Wat betreft erf- en perceelafscheidingen wordt er ter plaatse van zijtuinen die grenzen aan het 
openbaar gebied, zie figuur 3.4 hieronder, meer ruimte geboden ten behoeve van meer privacy en/of 
praktisch gebruik van deze zijtuinen. Geboden ruimte gaat vergezeld met enkele sneltoetscriteria. 
Toetsing op sneltoetscriteria wordt ambtelijk afgehandeld.  

• Voor de overige woningen, erfafscheidingen en (container)opslag is een inspiratieparagraaf met tekst 
en sfeerbeelden opgesteld. Beeldkwaliteit en/of toekomstige uitstraling voor het geheel wordt steeds 
meer gestimuleerd aan de hand van inspiratie-en sfeerbeelden maar ook (maatwerk)advies en zo 
vroegtijdig mogelijk in het proces. 

• Criteria voor de woningen worden vastgesteld als welstandscriteria. 
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Figuur 3.4 De woning parallel aan, zie rode markering, en met oriëntatie naar Jacob Bruintjesstraat worden voorzien van 

beeldkwaliteitseisen/welstandscriteria 

 

Figuur 3.5: De rode stippen geven de zijtuinen grenzend aan het 
openbaar toegankelijk gebied in fase 1a aan. Hier gelden voor erf- of 
perceelafscheidingen de sneltoetscriteria. De paarse stippen grenzen 
pas aan het openbaar toegankelijk gebied als fase 1b gerealiseerd 
wordt; tot die tijd  grenzen ze aan niet openbaar toegankelijk gebied  
in gebruik en bestemd als agrarisch gebied. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Welstandscriteria woningen  

Onderstaande beeld-/welstandscriteria zijn alleen van toepassing op de woningen parallel aan en met 
oriëntatie naar de Jacob Bruintjesstraat, zie rode markering op de afbeelding hieronder. Deze criteria borgen 
een samenhangend en dorpseigen/herkenbaar beeld. 

De woningen krijgen een eigentijds, maar herkenbaar karakter die als schakel dient tussen het bestaande dorp 
en de nieuwe uitbreiding. 
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Plaatsing 

• Bebouwing richt zich naar de Jacob 
Bruintjesstraat 

Vormgeving 

• Vormgeving is eenduidig en 
eigen/herkenbaar, twee lagen met 
een zadeldak 

Materiaal, kleur en detaillering 

• Gebruik van materiaal en kleur mag 
vernieuwend zijn maar is 
overwegend rustig 

• Dorpseigen/herkenbare 
detailleringen, zoals lichte kleur van 
de kozijnen en aanwezigheid van de 
ornamenten op de kopgevels, in de 
vorm van schoorstenen, worden benadrukt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sfeerbeelden samenhangend/dorpseigen architectuur 

3.3.3 Sneltoetscriteria erfafscheidingen  

Onderstaande beeldkwaliteitseisen zijn alleen van toepassing op de erf- en perceelafscheidingen ter plaatste 
van zijerven die grenzen aan het openbaar toegankelijk gebied1. De afbeelding hieronder geeft een indicatie 
van deze situaties voor fase 1a. Deze sneltoetscriteria gelden ook voor de volgende fases van Kraggenburg-
Zuid.  
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Sfeerbeeld transparante erfafscheiding 

Erfafscheidingen komen vaak als laatste aan bod 
maar hebben een grote invloed op de uitstraling 
en de beleving van de woning zelf alsook directe 
omgeving.  

Met onderstaande criteria, geldend voor de 
gehele uitbreiding, en bijbehorende  
sfeerbeelden wordt beoogd de visuele kwaliteit 
van de woonomgeving te verhogen maar ook 
ruimte te bieden aan de behoeften die er zijn. 
Hierbij kan gedacht worden aan hogere 
erfafscheidingen in de zijtuinen om zo meer 
privacy en/of meer praktisch gebruik te 
realiseren. Erfafscheidingen, hagen en tuinmuren 
duurzaam en toekomstbestendig mee 
ontwerpen met de woning wordt aangemoedigd. 

 

Plaatsing  

• Op een eigen erf of perceel en op of tegen de grens van het naburig erf op perceel 
• Voor de erfafscheidingen hoger dan 1 meter geldt: 

o minimaal 1 meter achter de voorgevel 
o constructieve onderdelen, bijv. houten palen, aan de zijde van de woning plaatsen i.p.v. de 

openbare zijde 

Vormgeving 

• Erfafscheiding is uniform en kent één vormgevingsprincipe per afscheiding 
• Erfafscheiding is transparant of deels open of groen en deels dicht of volledig groen 
• Een gesloten erfafscheiding wordt 

afgewisseld/onderbroken met open of 
groene delen  

• Erfafscheidingen sluiten zoveel mogelijk aan 
op de erfafscheidingen van naastgelegen 
percelen 

 

Materiaal, kleur en detaillering 

• Groen, hout, staal 
• Geen (gesloten) plaatmateriaal toepassen 

zoals profielplaten of betonpanelen 
• Terughoudende, natuurlijke kleuren 

gebruiken        
              

Maatvoering erfafscheiding            

• Hoogte standaard maximaal 1 m    
• Vanaf minimaal 1 meter achter de voorgevel is maximaal 2 m toegestaan mits voldaan wordt aan de 

bovenstaande criteria 
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Sfeerbeelden deels open of groen en deels dichte erfafscheiding 

 

Sfeerbeelden volledig groene erfafscheiding 

 

 

 

 
1 Met openbaar toegankelijk gebied wordt bedoeld: weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, 
alsmede pleinen, parken, plantsoenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met 
uitzondering van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer. 

3.3.4 Inspiratie 

 

Vrijwonen 

Woningen in overige delen van het plangebied krijgen geen beeldkwaliteitseisen. Typerend voor deze 
woningen is ruimte voor vernieuwing, variatie en individuele expressie.  
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Sfeerbeelden woningen met variatie en individuele expressie 

 

Overige/vergunning vrije erfafscheidingen en opslag 

Met betrekking tot erfafscheidingen is steeds meer mogelijk en vergunning vrij. Deze worden niet getoetst aan 
beeldkwaliteitseisen maar tegelijkertijd wordt geconstateerd dat ze een grote invloed hebben op de uitstraling 
en de beleving van de woonomgeving.  

Met onderstaande richtinggevende principes en bijbehorende sfeerbeelden wordt beoogd de visuele kwaliteit 
van de overige erfafscheidingen te verhogen. Voor erfafscheidingen maar ook opslag/containers geldt dat het 
mee ontwerpen tegelijkertijd met de woning aangemoedigd wordt. 
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Richtinggevende principes 

• Pas de erfafscheiding zoveel mogelijk aan de context en/of straatbeeld 
• Kies voor uniformiteit/eenheid en vriendelijke/natuurlijke uitstraling 
• Plaats de constructieve onderdelen, bijv. houten palen, aan de zijde van de woning i.p.v. de openbare 

zijde 
• Wissel zoveel mogelijk af met gesloten en open of groene delen  
• Kies zoveel mogelijk voor een natuurlijke uitstraling en kleuren 
• Voorkom blinde/gesloten muren 

 

 

Sfeerbeelden erf- en perceelafscheidingen 
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Sfeerbeelden opslag uit het zicht en/of met een groene uitstraling 
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HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER 
Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven. 

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota 
Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor 
de Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in onder andere de 
Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt de SVIR het kader voor thematische of 
gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.  

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig te houden 
voor de middellange termijn (2028):  

• Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de ruimtelijk-
economische structuur van Nederland;  

• Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat;  

• Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke en cultuurhistorische 
waarden behouden zijn.  

4.1.2 Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 

De borging van de uitspraken uit de SVIR heeft in juridische zin plaatsgevonden in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening (Barro). Deze is op 30 december 2011 in werking getreden. In het Barro zijn de 
verschillende nationale belangen vastgelegd die doorwerking moeten krijgen bij lagere overheden. Het gaat 
om de volgende nationale belangen: rijksvaarwegen, project Mainportontwikkeling Rotterdam, 
kustfundament, grote rivieren, Waddenzee en waddengebied, defensie, Natuur Netwerk Nederland 
erfgoederen van universele waarden, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, elektriciteitsvoorziening, 
buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, primaire waterkeringen buiten het 
kustfundament en het IJsselmeergebied. 

4.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking  
In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 
als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de 
Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk 
gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigd en 
geoptimaliseerd instrument.  

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag 
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt. 

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen ‘bestaand stedelijk gebied’ en ‘stedelijke ontwikkeling’. 

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:  
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bestaand stedelijk gebied: ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

stedelijke ontwikkeling: ´ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.´ 

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar 
de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd 
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).  

4.1.4  Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid 

De Ladder is van toepassing op woningbouwplannen die worden aangemerkt als nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Bij het bepalen of en hoe de Ladder moet worden toegepast, zijn de volgende vragen van 
belang: 

Is er sprake van een stedelijke ontwikkeling 

Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van die ontwikkeling, in 
relatie tot de omgeving. Voor wonen geldt, dat voor woningbouwlocaties vanaf twaalf woningen sprake is van 
een stedelijke ontwikkeling die ‘ladderplichtig’ is. 

In het voorliggende plan worden in fase 1a maximaal tweeëntwintig woningen bij recht mogelijk gemaakt. Het 
plan (fase 1a) moet dus aangemerkt worden als een stedelijke ontwikkeling. De resterende zeventien tot 
negentien woningen (fase 1b) worden niet direct bestemd, maar achter een wijzigingsbevoegdheid geplaatst. 
In de voorwaarden van de wijzigingsbevoegdheid is expliciet opgenomen dat er pas gebruik gemaakt kan 
worden van de bevoegdheid, nadat de woningbehoefte door middel van een toets aan de ladder van 
duurzame verstedelijking in voldoende mate is aangetoond. Omdat fase 1b ook meer dan twaalf woningen 
betreft is ook deze fase aan te merken als een ‘stedelijke ontwikkeling’. 

Is de stedelijke ontwikkeling 'nieuw'? 

De ‘laddertoets’ moet alleen worden uitgevoerd wanneer de stedelijke ontwikkeling 'nieuw' is. Het plangebied 
is momenteel bestemd als ‘Agrarisch’. Het realiseren van een woonwijkje is aan te merken als een nieuwe 
ontwikkeling. 

Wat is het ruimtelijk verzorgingsgebied? 

Wanneer sprake is van een ‘nieuwe stedelijke ontwikkeling’, moet de toelichting van het bestemmingsplan een 
beschrijving van de behoefte aan de woningen die mogelijk worden gemaakt bevatten. De behoefte moet 
worden bepaald binnen het ruimtelijk verzorgingsgebied van de woningbouwontwikkeling. De aard en omvang 
van de ontwikkeling zijn leidend voor het schaalniveau waarop de ruimtebehoefte moet worden afgewogen. 
Voor wonen kan dit schaalniveau de gemeentegrens overstijgen. Verhuisbewegingen geven hiervoor een 
goede indicatie. De ‘ladder’ verplicht niet in alle gevallen tot regionale afstemming. Op basis van de aard en de 
omvang van het woningbouwplan moet bepaald worden of regionale afstemming nodig is. Bij kleinschalige 
ontwikkelingen die geen gemeentegrens overstijgend effect hebben, is bovengemeentelijke afstemming niet 
nodig. 

Het ruimtelijk verzorgingsgebied voor de ontwikkeling is lokaal. Lokaal betekent in dit geval het dorp 
Kraggenburg en het bijbehorend buitengebied. Dit blijkt onder meer uit de adresgegevens van de 
geïnteresseerden. Van hen wonen er dertien in Kraggenburg, een Ens en een in Almere. Van de vijf overige 
geïnteresseerden hebben wij geen woonplaats beschikbaar. De behoefte kan dus bepaald worden op lokaal 
schaalniveau. Omdat het een kleinschalige ontwikkeling betreft die geen significant gemeentegrens 
overstijgend effect heeft is er geen bovengemeentelijke afstemming nodig. Desalniettemin is er in de 
voorbereiding steeds afstemming geweest met de provincie Flevoland over de aantallen. De provincie heeft 
aangegeven dat een twintigtal woningen, mits goed onderbouwd aan de hand van de ‘ladder van duurzame 
verstedelijking’, aanvaardbaar is.  
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In vooroverlegreactie van 9 oktober 2018 vraagt de provincie om in te gaan op de wisselwerking in regionaal 
verband. Zoals hierboven aangegeven is de ontwikkeling van het plan in de eerste plaats ingegeven om 
tegemoet te komen aan de lokale vraag naar woningen. Naast de primaire functie van het plan om te voorzien 
in de lokale behoefte is de planlocatie vanwege de ligging van Kraggenburg tegen het Voorsterbos en nabij de 
overgang van het ‘nieuwe land’ naar het ‘oude land’ uitermate geschikt voor mensen van buiten de regio die 
tegen een gunstige prijs een bouwkavel met ruime mogelijkheden willen kopen. Gezien de huidige 
marktsituatie kan Kraggenburg een uitstekend alternatief zijn voor woningzoekenden uit het midden en het 
westen van het land. De locatie biedt rust, ruimte en natuur in combinatie met korte reistijden naar een groot 
gedeelte van het land. Dit blijkt onder andere uit de ‘nieuwkomers’ in de voormalige kerk van Kraggenburg en 
in de uitbreiding van Ens. Beide projecten hebben ook aantrekkingskracht op mensen van buiten onze 
gemeente en provincie. 

Is er behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling? 

De behoefte bij een woonplan wordt bepaald door de confrontatie van de lange termijn prognose van de 
vraag naar woningen, met het woningaanbod in de bestaande plancapaciteit om in die vraag te voorzien. In 
veel provincies en regio's zijn prognosemodellen beschikbaar die bruikbaar zijn om de behoefte te bepalen. 
Naast kwantitatieve aspecten, kunnen ook kwalitatieve aspecten een rol spelen bij de beschrijving van de 
behoefte. Bij woningen kan daarbij vooral worden gedacht aan specifieke woontypen, wooncategorieën en 
woonmilieus. 

In de gemeente Noordoostpolder is er een overschot aan harde plancapaciteit voor woningbouw. Dit komt 
met name door de aanwezigheid van uitwerkingsplichten op enkele grootschalige uitleglocaties rond 
Emmeloord en de dorpen. De gemeente onderkent dit probleem en bereidt (in de vorm van twee 
bestemmingsplannen) concrete stappen voor om het overschot terug te brengen tot binnen aanvaardbare 
marges (zie: paragraaf 4.3.2.3). Dat gebeurt in nauw overleg met Provincie Flevoland. Hierbij worden 
meerdere oplossingsrichtingen onderzocht. De uitwerkingsgebieden zullen niet eerder ontwikkeld worden dan 
dat de woningbouwbehoefte voor die specifieke locaties is aangetoond. 

Hierboven zien we dat voor het voorliggende plan het ruimtelijk verzorgingsgebied eerder op lokaal (dorp en 
het bijbehorend buitengebied) dan op gemeentelijk niveau beschouwd moet worden. Vandaar dat hier de 
behoefte op lokaal niveau wordt beschreven. Reeds in het Structuurplan Noordoostpolder (d.d. 1991) was de 
‘kavel Penders’ opgenomen als een van de twee mogelijke uitbreidingslocaties voor woningbouw in 
Kraggenburg. In de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 (d.d. 2013) is de locatie opnieuw aangewezen als 
ontwikkellocatie voor woningbouw. Eerdere bestemmingsplannen om Kraggenburg uit te breiden op ‘kavel 
Penders’ of ‘kavel Paauw’ (de andere beoogde uitbreidingslocatie van Kraggenburg) zijn niet tot uitvoering 
gekomen, met als gevolg dat het dorp Kraggenburg al sinds de eeuwwisseling wacht op nieuwbouw. Er bestaat 
hierdoor een duidelijk aanwijsbare latente behoefte aan nieuwbouwmogelijkheden in het dorp. Via de 
vereniging Dorpsbelang Kraggenburg worden deze signalen al geruime tijd aan de gemeente kenbaar gemaakt. 
Een groep die zich met name kenbaar heeft gemaakt zijn stoppende agrariërs uit het buitengebied van 
Kraggenburg. Deze groep voelt zich verbonden met het dorp en zoekt mogelijkheden om iets kleiner te kunnen 
wonen. Dit omdat de bedrijfserven qua onderhoudslast en maatvoering te groot worden. 

In het Coalitieakkoord 2018-2022 heeft het nieuwe college van Burgemeester en wethouders als uitdaging 
omschreven dat Noordoostpolder op het gebied van wonen aantrekkelijker moet worden gemaakt. Het 
college biedt ruimte om in te breiden en waar nodig naar behoefte uit te breiden in de dorpen. De dorpsvisies 
en ontwikkelperspectieven geven daarbij de richting aan. 

De beoogde uitbreiding van Kraggenburg is opgenomen in het dorpsplan en in het ontwikkelperspectief. Het 
uitbreidingsplan is in omvang beperkt en is passend bij de concrete vraag naar woningbouw. Vanuit het dorp is 
op het moment van schrijven (oktober 2018) belangstelling voor 20 nieuwe bouwkavels. De geïnteresseerden 
geven aan vooral behoefte te hebben aan twee-onder-één-kapwoningen. Een kleiner gedeelte van de 
geïnteresseerden geeft aan een vrijstaande woning te willen realiseren. De meeste belangstellenden laten bij 
vertrek naar de nieuwe woonwijk een woning in het dorp achter, waarvoor vanuit specifieke doelgroepen naar 
verwachting belangstelling is (senioren, starters, een-gezinshuishoudens). De behoefte aan betaalbare nieuwe 
starterswoningen wordt opgevangen op de locatie Walstraat. Daar mogen maximaal zeven rijwoningen 
gebouwd worden. Door te bouwen naar behoefte en ruimte te maken voor verschillende doelgroepen blijft 
het dorp leefbaar. Uit het bovenstaande blijkt dat er voldoende behoefte bestaat aan het voorgestelde 
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programma van in eerste instantie maximaal tweeëntwintig woningen. Voor een verdere cijfermatige 
onderbouwing verwijzen wij naar de paragraaf over de woonvisie (4.3.2.3). 

De gemeente hecht er aan om alleen te bouwen naar behoefte. Om deze reden is er voor gekozen de 
ontwikkeling van de kavel Penders gefaseerd op te pakken. Voor fase 1a worden maximaal 22 woningen 
mogelijk gemaakt. Fase 1b wordt in het bestemmingsplan achter een wijzigingsbevoegdheid geplaatst. Pas als 
op basis van een toets aan de ladder van duurzame verstedelijking wordt aangetoond dat er voldoende 
behoefte is aan woningen kan de bestemming omgezet worden naar woondoeleinden. Voor een eventuele 
fase 2 (en verder) zal een separate ruimtelijke procedure doorlopen moeten worden waarbij ook weer op 
grond van de ladder van duurzame verstedelijking de behoefte in kaart gebracht moet worden. 

Ligt de stedelijke ontwikkeling in bestaand stedelijk gebied? 

Als de woningbouwontwikkeling voorziet in een behoefte en gepland is binnen bestaand stedelijk gebied, dan 
wordt voldaan aan de Ladder. Als bestaand stedelijk gebied wordt aangemerkt: ‘bestaand stedenbouwkundig 
samenstel van bebouwing voor wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, en ook de 
daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur’. 

Rond het dorp ligt een dorpssingel. Deze singel komt voort uit het oorspronkelijke stedenbouwkundig ontwerp 
van het dorp en is al terug te vinden op luchtfoto’s uit 1960. Het plangebied ligt binnen deze dorpssingel en 
wordt zo landschappelijk ingepast door deze singel. Er kan dus betoogd worden dat het plangebied valt onder 
het ‘bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing voor wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, 
detailhandel of horeca, en ook de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk 
groen en infrastructuur’ valt. In dat geval wordt, omdat hierboven de behoefte al is aangetoond, voldaan aan 
‘de ladder’. 

In de vooroverlegreactie van de provincie wordt gevraagd waarom de gemeente kiest voor uitbreiding in 
plaats van inbreiding. Zoals hierboven betoogd kan het gebied aangemerkt worden als ‘bestaand stedelijk 
gebied’. Dit maakt dat het gebied voor ‘de ladder’ beschouwd kan worden als een inbreidingslocatie (zij het 
met kenmerken van een uitleglocatie). Buiten de locaties Walstraat en Middenweg zijn er in het dorp geen 
geschikte inbreidingslocaties die op stedenbouwkundige en planeconomische wijze verantwoord ontwikkeld 
kunnen worden. Dit heeft enerzijds te maken met de stedenbouwkundige waarde van de dorpsbrink; een 
grote open ruimte met verspreid maatschappelijke functies in grotere volumes. Deze ruimte leent zich niet 
voor de bouw van een programma dat zich (gebaseerd op de wensen van de potentiele kopers) richt op 
vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen. Alle andere locaties in het dorp zijn te klein om op een 
economisch verantwoorde wijze in ontwikkeling genomen te worden. 

De keuze om prioriteit te geven aan de ontwikkeling van de locatie ‘Penders’ is tot stand gekomen in nauw 
overleg met het dorp en is vastgelegd in de ontwikkelperspectieven. Het dorp heeft nadrukkelijk aangegeven 
de ontwikkeling van de kavel ‘Penders’ te verkiezen boven de ontwikkeling van inbreidingslocaties elders in 
het dorp. De gemeente hecht er aan om aan deze toezeggingen uitvoering te geven, temeer er in het verleden 
verschillende plannen voor woningbouw in Kraggenburg vanwege diverse externe factoren niet zijn 
doorgegaan. De gemeente heeft zich de afgelopen twintig jaar steeds ingezet om tot ontwikkeling van de 
locatie ‘Penders’ te komen. 

De provincie vraagt ook waarom er niet zoals in andere kernen gekozen wordt voor de ontwikkeling van 
inbreidingslocaties binnen de bestaande bebouwde omgeving. Dit heeft er mee te maken dat in alle andere 
dorpen in de gemeente Noordoostpolder het wel gelukt is om in de periode rond 2010 bestemmingsplannen 
vast te stellen voor uitleglocaties. Alleen in Kraggenburg is dit toen niet gelukt. Ontwikkeling van de kavel 
‘Penders’ kan beschouwd worden als een inhaalslag of het invullen van een (nog) niet nagekomen toezegging 
aan het dorp. In Kraggenburg wordt naast de ontwikkeling van voorliggend plan ook ingezet op de 
ontwikkeling van inbreidingslocaties. In de ontwikkelperspectieven worden daarvoor de locatie ‘Walstraat’ en 
de locatie ‘Middenweg’ aangewezen. Inmiddels is de locatie ‘Walstraat’ positief bestemd voor woningbouw. 
Aan de hand van een prijsvraag wordt het plan nu door een ontwikkelaar op de markt gezet.  

 

De locatie ‘Walstraat’ is vanwege de stedenbouwkundige opzet van de omgeving geschikter voor het 
realiseren van rijwoningen. Het programma van vrijstaande woningen en twee-onder-één-kappers past hier 
niet vanwege de relatief kleine oppervlakte van de locatie en de stedenbouwkundige inpasbaarheid. Vandaar 
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dat op deze locatie is gekozen voor rijwoningen. Voor de locatie ‘Middenweg’ geldt dat er vanwege de ligging 
op de dorpsbrink een uitdaging ligt wat betreft stedenbouwkundige inpasbaarheid. 

De dorpsbrink kenmerkt zich van oorsprong door relatief grote volumes met veelal een maatschappelijke 
functie. Een programma van twee-onder-één-kappers en vrijstaande woningen is hier lastig in te passen. 
Bovendien is bij de ontwikkeling van de inbreidingslocatie ‘Walstraat’ gebleken dat omwonenden meer 
weerstand voelen bij de ontwikkeling van inbreidingslocaties indien er een geschikte locatie (in dit geval de 
kavel ‘Penders’) voorhanden is. Omdat de gemeente het maatschappelijk draagvlak van ruimtelijke plannen 
van belang acht is er voor gekozen de ontwikkeling van de locatie ‘Penders’ te prioriteren boven ontwikkeling 
van de locatie ‘Middenweg’. Temeer omdat de ruimtelijke inpasbaarheid op de kavel ‘Penders’ vanwege de 
ruimte voor het programma en de landschappelijke inpassing door de dorpssingel beter is. Het voorgestelde 
programma kan wel op de kavel ‘Penders’ en niet binnen de twee andere aangewezen inbreidingslocaties 
ingepast worden. 

Voor de keuze voor ontwikkeling van de locatie ‘Penders’ is nog een sterk stedenbouwkundig argument aan te 
voeren. Door de ligging binnen de dorpssingel zou ontwikkeling van de kavel ‘Penders’ de afronding betekenen 
van het dorp binnen de historisch gegroeide en geplande structuur. Dit verkiest de gemeente boven 
verdichting op groene plekken binnen de dorpskern die vanuit het ontwerpprincipe van Kraggenburg hun 
stedenbouwkundige waarde nog steeds vervullen. De inwoners van Kraggenburg hechten aan het groene 
karakter van het dorp. 

De stedelijke ontwikkeling ligt buiten bestaand stedelijk gebied, wat nu? 

Als de woningbouwontwikkeling buiten bestaand stedelijk gebied is gepland, moet volgens artikel 3.1.6 lid 2 
Bro gemotiveerd worden waarom niet binnen bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 
Daarbij spelen de beschikbaarheid en geschiktheid van locaties binnen bestaand stedelijk gebied een rol. 
Argumenten dat binnen bestaand stedelijk gebied geen mogelijkheden zijn voor de nieuwe stedelijke 
ontwikkeling, gaan bijvoorbeeld over: 

• kwalitatieve aspecten van de behoefte (denk bijvoorbeeld aan woonmilieus die niet binnen bestaand 
stedelijk gebied passen, zoals waterrijk wonen, grote landgoederen); 

• andere functies die ter plaatse al aanwezig zijn of volgens ruimtelijk beleid (zoals een structuurvisie) 
worden beoogd. Denk aan park, maatschappelijke functies, maar ook andere woonplannen die later 
worden beoogd; 

• aanzienlijke investeringen die eerst nodig zijn voor de inbreidingsplaatsen, bijvoorbeeld vanwege 
milieuaspecten die zich voordoen op inbreidingslocaties. 

Hierboven is reeds geconcludeerd dat het plangebied binnen het bestaand stedelijk gebied valt en daarmee 
voldoet aan ‘de ladder’. Voor de volledigheid wordt onder het kopje ‘Ligt de stedelijke ontwikkeling in 
bestaand stedelijk gebied?’ toch ingegaan op de vraag waarom voor ontwikkeling van de ‘kavel Penders’ 
gekozen is niet voor de ‘reguliere’ inbreidingslocaties. 

4.2 Provinciaal beleid 

4.2.1 Omgevingsvisie FlevolandStraks 

De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de langetermijnvisie van de provincie Flevoland op de toekomst van 
dit gebied. Het gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen 
er voor Flevoland liggen. Er zijn drie kernopgaven: 

• Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving), 
• Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving), 
• Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving). 

Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland bij betrokken is. Zowel 
voor de strategische opgaven uit de Omgevingsvisie, als andere vraagstukken van de provincie Flevoland. In de 
strategische opgaven staan de belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven. Het gaat 
om de volgende opgaven: 
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• Duurzame Energie 
• Regionale Kracht 
• Circulaire Economie 
• Landbouw: Meerdere Smaken 

De voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het ontwikkelen van een nieuw woningbouwgebied ten zuiden van 
Kraggenburg, waarmee invulling wordt gegeven aan de lokale woningbehoefte. Gelet op vorenstaande sluit 
het voornemen goed aan bij de uitgangspunten van de Omgevingsvisie FlevolandStraks (specifiek ‘Het Verhaal 
van Flevoland’). Vooralsnog is de beleidsmatige kant van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in uitwerking. 
Daarom wordt wat betreft het beleid nog verwezen naar het omgevingsplan Flevoland 2006. 

4.2.2 Omgevingsplan Flevoland 

4.2.2.1 Algemeen 

In 2006 is het Omgevingsplan Flevoland door Provinciale Staten vastgesteld. In het omgevingsplan is het 
integrale omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 2006-2015 neergelegd, met een 
doorkijk naar 2030. Omdat beleid niet statisch is, zijn er sinds de vaststelling op 2 november 2006 veel 
beleidsaanpassingen geweest. Deze partiële herzieningen, uitwerkingen en afwijkingen waaronder 
experimenten van vastgelegd in een geconsolideerde versie. De provincie Flevoland heeft op 8 november 2017 
de Omgevingsvisie Flevoland Straks vastgesteld. Deze omgevingsvisie vervangt het visiedeel van het 
omgevingsplan. De beleids- en uitvoeringsdelen ui het Omgevingsplan 2006 zullen gefaseerd worden 
vervangen door onder meer programma’s en regels in een omgevingsverordening. 

Het omgevingsplan is een samenvoeging van de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan, 
Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan. Door de samenvoeging zijn 
de hoofdlijnen van het provinciale beleid compact en is de samenhang tussen de diverse beleidsterreinen het 
best gewaarborgd. De provincie stelt als voorwaarden voor een evenwichtige groei: het behoud en het 
verbeteren van de kwaliteit van de samenleving, het milieu, het water, de natuur en het landschap. In het 
omgevingsplan wordt onder andere ingegaan op de uitgangspunten voor het landelijk gebied. Het 
Omgevingsplan is ook beeldend weergegeven op een visiekaart. Een uitsnede van deze visiekaart wordt hierna 
weergegeven. De gronden rondom de kern Kraggenburg zijn aangewezen als zoekgebied voor de combinatie 
landbouw, natuur (inclusief landgoederen), verblijfsrecreatie en waterbeheer.  
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Figuur 4.1: Fragment Visiekaart Omgevingsplan Flevoland (Bron Provincie Flevoland)  

4.2.2.2 Wonen  

In het Omgevingsplan streeft de provincie naar een voortgaande groei in Flevoland zodanig dat inwonertal, 
verbindingen, voorzieningenniveau, werkgelegenheid en inkomensvorming goed op elkaar zijn afgestemd. 

Diverse voorzieningen in wijken zijn medebepalend voor de leefbaarheid in stadswijken en woonkernen. Voor 
de sociale ontwikkeling van Flevoland wil de provincie bevorderen dat er een voorzieningenpatroon wordt 
gecreëerd en in stand wordt gehouden. Het voorzieningenpatroon moet naar omvang, samenhang en 
ruimtelijke spreiding aansluiten bij de behoeften van de bevolking en bij dragen aan een goed woon- en 
leefklimaat.  

Het beleid is gericht op het behoud en versterking van de kwaliteit van de fysieke omgeving via efficiënt 
ruimtegebruik, kwaliteitsverbetering en herstructurering van het stedelijk gebied en versterking van het 
draagvlak voor voorzieningen. Dit door de stedelijke ontwikkeling van kernen te bundelen, waarmee nieuwe 
bebouwing wordt geconcentreerd in of aansluitend aan bestaand bebouwd gebied.  

4.2.3 Toetsing aan het provinciaal beleid 

In voorliggend geval is sprake van een beperkte uitbreiding direct ten zuiden van de kern Kraggenburg met 
woningbouw voor de lokale behoefte. Deze ontwikkeling is in lijn met de hiervoor beschreven ambities uit het 
Omgevingsplan Flevoland.  
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4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

4.3.1.1 Algemeen 

De Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is in december 2013 vastgesteld door de gemeenteraad. De 
Structuurvisie is een integrale ruimtelijke visie, die de huidige en gewenste waarden en kwaliteiten beschrijft. 
De visie heeft als doel de verschillende belangen, zoals voor het landschap, de kernen en de gemeenschap, 
zorgvuldig af te wegen en hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te bepalen voor de periode tot 2025. De 
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 is vooral gericht op behoud en verbetering van de bestaande ruimtelijke, 
economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het versterken van het landschap en leefbaarheid in de 
gemeente Noordoostpolder. De Structuurvisie is een document voor de langere termijn. Daarom kent de 
Structuurvisie Noordoostpolder 2025 een zekere mate van globaliteit en abstractie. De visie vormt de basis 
voor het toekomstig beleid. Ter uitwerking van de structuurvisie zijn gebiedsvisies, masterplannen, 
uitwerkingsplannen, bestemmingsplannen en beleidsplannen nodig om concrete (plan)ontwikkelingen in gang 
te zetten. 

4.3.1.2 Ambitie Bevolking en wonen 

De gemeente Noordoostpolder streeft naar een aantrekkelijke, uitnodigende fysieke wonen leefomgeving en 
daarbij richt de gemeente zich vooral op (tijdelijke) inwoners van de gemeente Noordoostpolder. De gemeente 
zet in op een afwisselend woningaanbod en voegt bijzondere woonmilieus toe, zoals in de Wellerwaard. Er zijn 
mogelijkheden voor het realiseren van landgoederen en woningen in vrijkomende agrarische bebouwing. De 
aandacht verschuift van kwantiteit (veel bouwen) naar kwaliteit (dat wat er al is behouden, verbeteren en/of 
transformeren). Er zijn mogelijkheden voor het realiseren van landgoederen en wonen in vrijkomende 
agrarische bebouwing:  

Vernieuwen van binnenuit 

De gemeente Noordoostpolder vindt het belangrijk dat (nieuwe) inwoners kunnen kiezen uit verschillende 
woonmilieus en dat tijdelijke inwoners adequaat en legaal gehuisvest kunnen worden. Er wordt daarom 
gestreefd naar een gevarieerde woningvoorraad waar ruimte is voor diverse leeftijds-, huishoudens- en 
inkomensgroepen. De unieke kwaliteiten die het wonen in de polder aangenaam maken, wil men hierbij 
benutten voor de bestaande bewoners, waaronder jongeren/starters en senioren, maar ook om nieuwkomers 
naar de gemeente te trekken.  

De onzekerheid op de woningmarkt en de afnemende woningbehoefte maakt een zorgvuldige, stapsgewijze 
ontwikkeling noodzakelijk. Het accent ligt op vernieuwing van binnenuit, op inbreiding in plaats van alleen 
maar uitbreiding. Geplande en nog niet in ontwikkeling zijnde uitbreidingen bij de dorpen vervallen. De overige 
(grotere) nieuwe woningbouwlocaties in de dorpen en Emmeloord worden niet in één keer ontwikkeld, maar 
steeds gedoseerd en gefaseerd in kleine afrondbare eenheden. Het plangebied is op de structuurvisie-
themakaart ‘Bevolking en wonen’ aangeduid als woningbouwlocatie in ontwikkeling. 

Flexibiliteit is het sleutelwoord. Per locatie/gebied wordt bekeken wat de wensen en mogelijkheden zijn. 
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Figuur 4.2  Uitsnede structuurvisie-themakaart ‘Bevolking en wonen’ (Bron: gemeente Noordoostpolder) 

4.3.1.3 Toetsing van het initiatief aan de ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ 

In voorliggend geval is sprake van een beperkte uitbreiding van de kern Kraggenburg met woningbouw. Deze 
locatie is op de in de structuurvisie-themakaart ‘Bevolking en wonen’ reeds aangewezen als ontwikkellocatie 
voor woningbouw. Het plan voorziet in de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwbehoefte van het dorp 
Kraggenburg (zie ook paragraaf 4.3.2 en 4.3.4). Dit plan is in overeenstemming met de uitgangspunten zoals 
verwoord in de ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’. 

4.3.2  Woonvisie Noordoostpolder 

4.3.2.1 Algemeen 

De gemeenteraad heeft in 2013 de woonvisie vastgesteld. Hierin staat wat de gemeentelijke visie is op wonen, 
wat de rol van de gemeente daarin is en hoe de gemeente samenwerkt met de partners 
(bewonersvertegenwoordigers, de woningbouwcorporatie, zorgpartijen en onderwijsorganisaties). De drie 
speerpunten van de woonvisie zijn: het binden van bewoners, kwaliteit boven kwantiteit, en vernieuwen van 
binnenuit. 

Er ligt zoals beschreven in de woonvisie een grote en complexe vernieuwingsopgave in de gemeente. Veel 
woningen en woongebieden zijn in dezelfde periode gerealiseerd en veel van het toen gebouwde heeft de 
leeftijdsgrens van 60 jaar inmiddels gepasseerd. Woningen vragen om energetische vernieuwing en 
transformatie. Ook de openbare ruimte vraagt her en der om een update. De oudere buurten zijn vooral 
stedenbouwkundig van cultuurhistorische waarde. In het DNA van de dorpen zijn deze waarden beschreven, 
en de gemeente Noordoostpolder wil met deze bijzondere kwaliteiten zorgvuldig omgaan. 

Het ‘gewoon goed wonen’ blijft beslist mensen aanspreken, maar de vraag neemt wel af en het aanbod is 
groot. Dat geldt voor veel dorpen en in iets mindere mate voor de wijken van Emmeloord. Mensen vragen 
vooral om meer variatie. Zo is er gemeente breed behoefte aan meer vrije kavels voor (grote) woningen in 
ruime en groene recreatieve woonmilieus, aan levensloopgeschikte, grondgebonden koopwoningen voor 
senioren en aan levensloopgeschikte sociale huurappartementen. 

Vanuit de woonvisie stuurt de gemeente aan op een nieuwbouwprogramma dat niet concurreert met 
bestaand woningaanbod, maar dat de woningvoorraad aanvult met die segmenten die nog onvoldoende 
beschikbaar zijn. Omdat de marktvraag in de dorpen beperkt is, en omdat juist in de bebouwde kom 
vernieuwing nodig is, is men terughoudend met uitbreiding. 
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4.3.2.2 Een nieuwe woonvisie in voorbereiding 

Om flexibel in te kunnen spelen op een veranderende, en een zich na de economische crisis weer herstellende 
woningmarkt, wordt een nieuwe woonvisie voorbereid. Anno 2018 constateert de gemeente dat het aantal 
huishoudens in Noordoostpolder nog licht groeit tot ongeveer 2030 en daarna, na een periode van stabilisatie, 
naar verwachting licht zal dalen. De gemeente moet zich voorbereiden op het moment waarop dat 
omslagpunt plaatsvindt. 

De samenstelling van de huishoudens verandert de komende jaren, evenals de woonwensen. De focus blijft 
‘vernieuwen van binnenuit’, omdat deze past bij de trends en ontwikkelingen: vergrijzing en ontgroening, een 
verschuiving van meerpersoonshuishouden naar eenpersoonshuishoudens en meer aandacht voor 
duurzaamheid en energiezuinigheid van woningen. 

De meeste woningen die nu gebouwd worden, worden neergezet voor minimaal 50 jaar. In praktijk is dat nog 
veel langer. De opgave is dan ook om de woningmarkt flexibeler te maker, zodat kan worden ingespeeld op de 
toekomst. Hoe kan dan een woningoverschot en leegstand voorkomen worden? 

De gemeentelijke ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn. De nieuwbouwwoningen zijn in 2020 de 
nieuwbouwwoningen bijna energieneutraal (vergelijkbaar met EPC 0,2). De gemeente spant zich in om samen 
met betrokken partijen ambitieuze doelstellingen op het gebied van energieneutraliteit te bereiken. 
Nieuwbouwlocaties worden niet meer van een gasnet voorzien. Per 1 juli 2018 mag nieuwbouw niet meer op 
een gasnet worden aangesloten. 

4.3.2.3 Toetsing van het initiatief aan de Woonvisie Noordoostpolder 

De dorpsuitbreiding van Kraggenburg ligt sinds de eeuwwisseling stil. Jarenlang geeft het dorp al aan dat er 
een gebrek is aan nieuwbouw. In het Coalitieakkoord 2018-2022 staat: “We bieden ruimte om in te breiden en 
waar nodig uit te breiden naar behoefte in de dorpen. De dorpsvisies en ontwikkelperspectieven geven de 
richting aan.” 

Voor de periode tot en met 2025 is de gemiddelde woningbehoefte voor Noordoostpolder 100 nieuwe 
woningen per jaar. Dit is een recente bijstelling naar aanleiding van de gunstige economische ontwikkelingen 
van de laatste tijd. Vertaald naar Kraggenburg betekent dit een toename van zo’n 17 woningen in de periode 
2019-2025 (2,42 woningen per jaar). De planperiode van het bestemmingsplan voor fase 1a bedraagt 10 jaar. 
Trekken we huidige lijn door voor de periode 2026-2028 dan zou hier bovenop nog ruimte zijn voor circa 7 
extra woningen. Samen komt dit voor de periode 2019 tot en met 2028 neer op een behoefte circa 24 
woningen. Gelet op het voorgaande en op het feit dat de nieuwbouw in Kraggenburg al jarenlang stil ligt en er 
bovenop de autonome behoefte nog een zekere latente behoefte aanwezig is en daarnaast zich inmiddels al 
20 serieuze belangstellenden bij de gemeente voor een nieuwbouwkavel hebben gemeld (peildatum juli 2018), 
is de geplande uitbreiding van maximaal 22 woningen voor fase 1a vanuit woningbehoefte te motiveren.  

Een bredere cijfermatige onderbouwing op basis van de ‘ladder van duurzame verstedelijking’ is gelet op het 
gesprek tussen de gemeente en de provincie over de theoretische overcapaciteit op dit moment een 
uitdaging. Parallel aan het bestemmingsplantraject voor ‘Kraggenburg, Zuid – fase 1’ bereid de gemeente 
Noordoostpolder twee bestemmingsplanprocedures voor. De bestemmingsplannen beogen de aanwezige 
overcapaciteit op te heffen. In deze plannen wordt duidelijk waar de ‘harde plancapaciteit’ wordt geschrapt 
die ruimte biedt voor woningbouw in Kraggenburg. Over deze oplossingsrichting vindt overleg plaats tussen 
gemeente een provincie. In het kader van de vooroverlegreactie van 9 oktober 2018 op voorliggend 
bestemmingsplan is er nadere afstemming geweest tussen gemeente en provincie. Op basis van de meest 
actuele cijfers laat de gemeente zien dat na vaststelling van beide ‘ladderbestemmingsplannen’ de 
theoretische overcapaciteit wordt opgeheven. Op het moment van schrijven zijn beide 
‘ladderbestemmingsplannen’ nog niet vastgesteld. Wij achten met de gewisselde voornemens voldoende 
onderbouwing te bieden om de uitvoerbaarheid van het voorliggend bestemmingsplan op het punt ‘behoefte’ 
aan te tonen. 

Omdat de nieuwbouw vooral huidige bewoners aantrekt, komen er in het dorp woningen vrij die (na 
aanpassing en verduurzaming) wellicht geschikt zijn voor de senioren en (andere) eenpersoonshuishoudens. 
Vanuit ouderen is er de wens om zolang mogelijk in hun eigen woning/woonomgeving te kunnen blijven 
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wonen. Een verschuiving van woningbezit kan hieraan bijdragen. Gelet op de huidige marktomstandigheden 
zullen er snel kopers gevonden worden voor eventueel vrijkomende woningen.  

Het bestemmingsplan ‘Kraggenburg, Zuid – fase 1’ is bewust flexibel opgesteld om optimaal invulling te 
kunnen geven aan individuele woonwensen. Door in een groot deel van het plan geen regels op te nemen voor 
bouwhoogte en dakhelling kunnen onder meer levensloopbestendige woningen gerealiseerd worden. Zo 
kunnen er bijvoorbeeld woningen gebouwd worden die zich beperken tot een begane grond of een minimale 
verdieping voor logees. Ook zijn er relatief ruime mogelijkheden voor bijvoorbeeld het verlenen van 
mantelzorg. 

Een andere kans voor de invulling van kavels ‘Penders’ ligt in het feit dat de komende 5 à 10 jaar ongeveer 35 
Kraggenburger agrariërs zullen stoppen met hun bedrijf of dit overdoen aan een opvolger. Deze sterk met het 
dorp verbonden groep gaat naar verwachting bouwgrond dan wel woonruimte zoeken in de vrije sector in 
Kraggenburg. 

4.3.3 Dorpsplan Kraggenburg 2012-2025 ‘Ruimte voor recreatie en wonen’ 

4.3.3.1 Algemeen 

De gemeente Noordoostpolder heeft alle dorpen de ruimte gegeven om dorpsvisies te maken. De dorpen 
Kraggenburg en Nagele hebben hierbij als pilotdorp gediend. De regie bij de totstandkoming van de dorpsvisies 
lag bij de gemeente Noordoostpolder. 

  

Het dorpsplan van Kraggenburg is opgesteld door Dorpsbelang Kraggenburg op basis van input van bewoners 
en ondernemers uit het dorp. Dorpsbelang Kraggenburg geeft de voorkeur aan de term dorpsplan boven 
dorpsvisie, omdat de nadruk met plan meer ligt op de uitvoering.  

Dorpen zijn gebaat bij een meer eigen karakter; het is aan het dorp om te bepalen wat het beste bij hen past. 
Kraggenburg kiest voor het uitbouwen van hun onderscheidende, natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. 

De recreatieve ontwikkeling van Kraggenburg, met de daaruit voortvloeiende spin off, is de hefboom voor de 
ontwikkeling van het dorp. Het is een opgave voor Kraggenburg om de bestaande bevolking zo lang mogelijk 
vast te houden, het is daarom belangrijk als dorp te beschikken over een divers en passend woningaanbod. In 
het dorpsplan wordt er van uitgegaan dat de dorpsuitbreiding van Kraggenburg gaat plaatsvinden op kavel 
‘Penders’ (Kraggenburg-Zuid). 

4.3.3.2 Toetsing initiatief aan Dorpsplan Kraggenburg 

Voorliggend bestemmingsplan sluit aan bij de gewenste dorpsuitbreiding van Kraggenburg, zoals omschreven 
in het dorpsplan. 

4.3.4 Ontwikkelperspectief Kraggenburg (2016, scope 2015-2020) 

4.3.4.1 Algemeen 

Als vervolg op het dorpsplan is er voor Kraggenburg een ontwikkelperspectief opgesteld. Hierin is aangegeven 
dat er in Kraggenburg in- en uitgebreid kan worden, maar dat het dorp de voorkeur geeft aan het ontwikkelen 
van een uitbreidingslocatie boven inbreiding. 

De gemeenteraad heeft bij de behandeling van de ontwikkelperspectieven toegezegd zich in te spannen voor 
de ontwikkeling van kavel Penders (april 2016): op deze uitbreidingslocatie wordt een woningbouwprogramma 
mogelijk gemaakt, dat past bij de woningbouwbehoefte van Kraggenburg. 
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4.3.4.2 Toetsing initiatief aan Ontwikkelperspectief Kraggenburg 

Voorliggend bestemmingsplan sluit aan bij de voorkeur vanuit het dorp voor uitbreiding boven inbreiding, 
zoals omschreven in het ontwikkelperspectief. 

4.3.5 Welstandsnota gemeente Noordoostpolder 2016 

4.3.5.1 Algemeen 

Op 29 november 2016 heeft de raad de welstandsnota "Ruimte voor kwaliteit en welstandsvrijheid" 
vastgesteld. De welstandsnota geeft richting aan het welstandstoezicht in de Noordoostpolder en voor de 
inwoners van de gemeente biedt het plan helderheid over de welstandsbeoordeling van hun bouwplannen. 
Zoals de titel van de nota al aangeeft wordt onderscheid gemaakt tussen welstandsvrije en niet - 
welstandsvrije gebieden. De selectie van niet-welstandsvrije gebieden heeft plaats gevonden aan de hand van 
twee criteria: 

• de cultuurhistorische betekenis van de bebouwing; 
• de zichtbaarheid van de bebouwing vanuit belangrijke openbare ruimtes. 

Op basis van deze criteria is besloten dat in de volgende gebieden welstandstoezicht blijft gelden: 

1. de kernen en beeldbepalende gebieden van Emmeloord;  
2. de dorpskernen en beeldbepalende gebieden van Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant, Creil, Espel, 

Tollebeek, Kraggenburg en Rutten;  
3. Nagele en Schokland in zijn geheel;  
4. het landelijk gebied. 

Uit onderstaande uitsnede van de welstandsgebiedenkaart blijkt dat het plangebied (door middel van het 
paarse kader aangeduid) in welstandsvrij gebied ligt. 

 
Figuur 4.3  Uitsnede welstandsgebiedenkaart Welstandnota (Bron: gemeente Noordoostpolder) 
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In paragraaf 6.1 van de welstandnota wordt aangegeven dat voor nieuwbouwontwikkeling mogelijk 
beeldkwaliteitsplannen opgesteld kunnen worden.  

4.3.5.2 Toetsing van het initiatief aan de Welstandsnota gemeente Noordoostpolder 

In paragraaf 3.3 is een beeldkwaliteitsparagraaf opgenomen. Onderdelen hiervan worden samen met de 
vaststelling van voorliggend bestemmingsplan vastgesteld als onderdeel van de welstandsnota. Voor de 
woningen langs de Jacob Bruintjesstraat en voor schuttingen in hoeksituaties worden beeldkwaliteitseisen 
opgesteld waar in het kader van de welstandstoets aan getoetst moet worden. Voor het overige is het 
plangebied welstandsvrij. 

4.3.6 Duurzaamheidsvisie Noordoostpolder 

4.3.6.1 Algemeen 

In haar duurzaamheidsvisie streeft de gemeente Noordoostpolder naar energieneutraliteit in 2030. De 
gemeente focust daarnaast op inzet van schone energie.  

Energiegebruik en –besparing in woningen maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Het energiegebruik 
door woningen bedraagt ongeveer 16% van het totale energiegebruik in Noordoostpolder.  

Landelijke eisen  

Het Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland beschrijft het 
Nederlandse beleid om te komen tot bijna-energieneutrale woningen vanaf 2021. Het beleid is erop gericht 
dat de EPC-eis in het Bouwbesluit per 31 december 2020 dichtbij nul komt te liggen, oftewel bijna-
energieneutraal. De eis wordt vanaf 2020 op andere wijze bepaald, maar komt ongeveer overeen met een EPC 
van 0,2. De huidige eis is een EPC van 0,4. 

Op 3 april 2018 is een aanpassing van de Gaswet in werking getreden waardoor de gasaansluitplicht is komen 
te vervallen. Dit betekent dat geen omgevingsvergunningen meer mogen worden afgegeven voor nieuwbouw 
die aangesloten wordt op een gasnet. Deze regeling geldt voor omgevingsvergunningen aangevraagd vanaf 1 
juli 2018. 

Een gemeente kan een ontheffing verlenen waardoor toch op het gasnet aangesloten mag worden. Dit kan 
echter alleen in uitzonderlijke situaties waarbij grote maatschappelijke effecten ontstaan door het niet 
aansluiten op gas. 

Aangezien voor de geplande woningen technische oplossingen beschikbaar en financieel haalbaar zijn voor 
aardgasloos wonen, verleent de gemeente voor deze locatie geen ontheffing. 

4.3.6.2 Duurzaamheid in het stedenbouwkundige plan 

In het kader van energetisch ontwerpen op stedenbouwkundig niveau is een gunstige situering van woningen 
ten opzichte van de zon belangrijk. Het stedenbouwkundig plan voorziet hier in door de nokrichting an de 
woning vrij te laten. Hierdoor kunnen dakvlakken goed ten opzichte van de zon worden georiënteerd. 

4.3.7 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat voorliggend initiatief past binnen de gemeentelijke 
beleidskaders. 
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HOOFDSTUK 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 
Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema’s geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, archeologie 
& cultuurhistorie en het Besluit milieueffectrapportage. 

5.1 Geluid (Wet geluidhinder) 

5.1.1 Algemeen  

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van de vaststelling van een bestemmingsplan indien het plan 
een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of indien het 
plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt. Het akoestisch onderzoek moet uitwijzen of de wettelijke 
voorkeursgrenswaarde bij geluidgevoelige objecten wordt overschreden en zo ja, welke maatregelen nodig zijn 
om aan de voorkeursgrenswaarde te voldoen. De functie 'wonen' is aan te merken als een geluidsgevoelige 
functie.  

5.1.2 Situatie plangebied 

5.1.2.1 Industrielawaai 

In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, 
aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van toepassing. Wat betreft de invloed van individuele bedrijven 
op de nieuwe woningen wordt verwezen naar paragraaf 5.5 (milieuzonering). 

5.1.2.2  Railverkeerslawaai  

Railverkeerslawaai wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten omdat de dichtstbijzijnde spoorlijn op zeer 
ruime afstand van het plangebied is gelegen.  

5.1.2.3  Wegverkeerslawaai  

Buijvoets Bouw- en Geluidsadvisering heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het aspect 
wegverkeerslawaai. De uitgangspunten en resultaten worden in deze paragraaf beschreven. Het volledige 
onderzoek is opgenomen in bijlage 1 van deze toelichting. 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van de 
verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over minimaal 10 jaar (2028). 

De weg- en verkeersgegevens van de Hertenweg zijn afkomstig van de gemeente Noordoostpolder zoals in 
tabel 1 van het onderzoeksrapport weergegeven. Gerekend is als “worst case” scenario met een autonome 
groei van 1.5% per jaar. Van de Voorstraat en Jacob Bruintjesstraat (wijkstraten 30 km/uur) zijn geen tellingen 
of prognoses beschikbaar. Voor woonstraten waarvan geen tellingen beschikbaar zijn wordt vaak gerekend 
met 6 á 7 bewegingen/woning. In overleg met de gemeente is een intensiteit van 500 motorvoertuigen/etmaal 
aangehouden en een gangbare uurverdeling en een laag percentage vrachtverkeer. 
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Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurd volgens de Wgh per weg. Alvorens de 
geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de berekende waarde op grond van 
art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd (in verband met) het stiller worden van 
motorvoertuigen) met 5 dB voor wegen met een wettelijke maximumsnelheid tot 70 km/uur. 

De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012” ex 
art 110d van de wet geluidhinder, methode II. De geluidbelasting is berekend op een waarneemhoogte van 1.5 
en 4.5 m boven het maaiveld. In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V.4.30) zijn schematisch opgenomen: 

• de wegen met intensiteiten, 
• verharde bodemgebieden (algemene bodemfactor : zacht =1), 
• een grid met waarneempunten met een waarneemhoogte van 4.5 m boven het maaiveld waaruit 

geluidcontouren zin berekend.  

Voor de rekenmodelgegevens wordt verwezen naar de berekening in bijlage I van het onderzoeksrapport. 

De 48 dB geluidcontour op een waarneemhoogte van 4.5 m ligt op maximaal: 

• 14 m uit de wegas van de Hertenweg en Voorstraat 
• 5 m uit de wegas van de Jacob Bruintjesstraat 

Het plangebied ligt ruim buiten de 48 dB contour zodat de geluidbelasting LDEN bij toekomstige woningen ruim 
onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ligt. Voor de geplande woningen is voor het aspect 
wegverkeerslawaai sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. 

5.1.3 Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

 

5.2 Bodemkwaliteit 

5.2.1 Algemeen 

Bij de vaststelling van een bestemmingsplan dient te worden bepaald of de aanwezige bodemkwaliteit past bij 
het toekomstige gebruik van die bodem en of deze aspecten optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd. 
Om hierin inzicht te krijgen, is een bodemonderzoek verricht conform de richtlijnen NEN 5740. 

5.2.2 Situatie plangebied 

Door Eco Reest BV is een verkennend bodem- en waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het 
plangebied. Hieronder worden de onderzoeksresultaten weergegeven. Voor de rapportage van het 
verkennende bodemonderzoek wordt verwezen naar bijlage 2 van deze toelichting. 

Verkennend bodemonderzoek 

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond en in het grondwater overschrijdingen van de achter-
grond- en streefwaarden uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond. De onderzoekshypothese, zijnde  
een onverdachte locatie, is hiermee verworpen.  
 
Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de toekomstige 
woonbestemming van het terrein, wordt geconcludeerd dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid  
en/of het milieu op basis van de aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten zijn. De  
resultaten van het onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en er zijn geen  
milieuhygiënische belemmering in relatie tot de toekomstige woonbestemming van het plangebied.  

Verkennend waterbodemonderzoek 
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Toepassing op landbodem  

Bij toetsing van de resultaten ten behoeve van toepassing op landbodem voldoet het slib ter plaatse van de  
onderzochte sloot op de locatie aan de normen voor klasse Landbouw/Natuur en kan als zodanig  
multifunctioneel worden toegepast op landbodem.  

Toepassing in oppervlaktewater  

Bij toetsing van de resultaten ten behoeve van toepassing in oppervlaktewater is het slib ter plaatse van de  
onderzochte sloot op de locatie aangemerkt als klasse B, en kan het slib worden toegepast in een gebied waar 
de maximale waarden voor kwaliteitsklasse B zijn toegestaan en de ontvangendewaterbodem van dezelfde,  
of mindere kwaliteit is dan de onderzochte partij.  

Verspreiding op het aangrenzend perceel  

Ter plaatse van de onderzochte sloot op de locatie voldoet het slib aan de maximale waarden voor  
verspreiding over het aangrenzend perceel.  

5.2.3 Conclusie  

Uit milieukundig oogpunt is geen bezwaar tegen de voorgenomen ontwikkeling aangezien de vastgestelde 
(zeer) lichte verontreinigingen geen risico’s voor de volksgezondheid opleveren. De bodem wordt geschikt 
geacht voor het huidige en toekomstige gebruik (wonen en tuin). 

5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1 Beoordelingskader  

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese Unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.  

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:  

• Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);  
• Besluit gevoelige bestemmingen (luchtkwaliteitseisen). 

5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate  

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip ‘niet in betekenende 
mate’ is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:  

• woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;  
• woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;  
• kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.  

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden.  
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5.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen  

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.  

5.3.2 Situatie plangebied 

In subparagraaf 5.3.1.1 worden voorbeelden aangegeven die aangemerkt worden als een project dat “niet in 
betekenende mate bijdraagt” aan luchtverontreiniging. In vergelijking hiermee is dit plan zeker aan te merken 
als een project dat “niet in betekenende mate bijdraagt” aan luchtverontreiniging.  

Tot slot wordt geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in 
het kader het Besluit gevoelige bestemmingen.  

5.3.3 Conclusie 

Gezien het vorenstaande vormt het aspect luchtkwaliteit geen belemmering voor de uitvoering van dit 
bestemmingsplan.  

5.4 Externe veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

• het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
• de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi); 
• het Registratiebesluit externe veiligheid; 
• het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015); 
• het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de ‘Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen’ (Wet Basisnet). Dat 
vervoer gaat over water, spoor, wegen of door de lucht. De regels van het Basisnet voor ruimtelijke ordening 
zijn vastgelegd in:  

• het Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt);  
• de Regeling basisnet;  
• de (aanpassing) Regeling Bouwbesluit (veiligheidszone en plasbrandaandachtsgebied).  

 
Voor het transport van gevaarlijke stoffen per buisleiding geldt het Besluit externe veiligheid buisleidingen 
(Bevb). 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is risico's waaraan burgers in hun leefomgeving 
worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten tot een aanvaardbaar minimum te 
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beperken. Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het 
plaatsgebonden en het groepsrisico. 

5.4.2 Situatie in en bij het plangebied 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, 
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In het volgende figuur is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied 
(aangegeven met de rode contour) en omgeving weergegeven.  

 
Figuur 5.1:  Uitsnede Risicokaart (Bron: www.risicokaart.nl) 

 

Uit de inventarisatie blijkt dat de locatie:  

• zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);  

• zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;  
• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  
• niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke 

stoffen.  

http://www.risicokaart.nl/
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5.4.3 Conclusie 

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake van 
externe veiligheid. 

5.5 Milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

Voor het bepalen van de aan te houden afstanden wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 
2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten 
(naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst 
geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van 
de vier richtafstanden is bepalend voor de indeling van een milieubelastende activiteit in een milieucategorie 
en daarmee ook voor de uiteindelijke richtafstand. De VNG-uitgave gaat uit van gemiddeld moderne bedrijven. 
Indien bekend is welke activiteiten concreet zullen worden uitgeoefend, kan gemotiveerd worden uitgegaan 
van de daadwerkelijk te verwachten milieubelasting, in plaats van de richtafstanden. De afstanden worden 
gemeten tussen enerzijds de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds 
de uiterste situering van de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan 
mogelijk is.  

Hoewel de richtafstanden in 'Bedrijven en milieuzonering' indicatief zijn, worden deze afstanden wel als harde 
eis gezien door de Raad van State bij de beoordeling of bedrijven op een passende afstand van woningen 
worden gesitueerd. 

5.5.2 Gebiedstypen  

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering’ is een tweetal gebiedstypen onderscheiden; 'rustige 
woonwijk' en 'gemengd gebied'. Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. 
Op basis van de VNG-uitgave wordt het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype ‘rustige 
woonwijk’ vergelijkbaar omgevingstype.  

Het omgevingstype ‘gemengd gebied’ wordt in de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ omschreven als 
een gebied met een matige tot sterke functiemenging waarbij bijvoorbeeld direct naast woningen andere 
functies voor kunnen komen zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.  

Het plangebied is gelegen ten zuiden van de kern Kraggenburg. Rondom de locatie zijn hoofdzakelijk woningen 
en agrarische cultuurgronden aanwezig. Het gebied kan daarom worden aangemerkt met het omgevingstype 
‘rustige woonwijk’.  

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 
2 30 m 10 m 
3.1 50 m 30 m 
3.2 100 m 50 m 
4.1 200 m 100 m 
4.2 300 m 200 m 
5.1 500 m 300 m 
5.2 700 m 500 m 
5.3 1.000 m 700 m 
6 1.500 m 1.000 m 
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5.5.3  Situatie plangebied 

5.5.3.1 Algemeen 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. VNG-uitgave ‘Bedrijven 
en Milieuzonering’ geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen. Hierbij spelen twee vragen een 
rol:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).  

5.5.3.2 Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast. 

De ontwikkeling behelst het bouwen van woningen ten zuiden van de kern Kraggenburg. Woonfuncties zijn 
geen milieubelastende functie en zijn daarom niet van negatieve invloed op het woon- en leefklimaat van 
omliggende woonfuncties. 

5.5.3.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functie(s) binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving en andersom of de nieuwe functie(s) de bedrijfsvoering of 
ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bedrijven aantasten. De functie wonen is aan te merken als 
milieugevoelige functie. 

Ten westen en zuiden van het plangebied zijn een aantal agrarische bedrijven gelegen. Bij veehouderijen geldt, 
op basis van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’, de grootste richtafstand veelal voor het aspect 
geur. Bij agrarische bedrijven zijn, in het geval van veehouderijen, echter niet de adviesafstanden maar de 
wettelijk aan te houden afstanden of de berekenende geuremissiecontouren voor vergunningplichtige 
veebedrijven bepalend. Hier wordt in paragraaf 5.6 nader op ingegaan. De overige van toepassingen zijnde 
aspecten, stof, geluid en gevaar worden hierna getoetst. 

In de onderstaande tabel worden hinderveroorzakende activiteiten/functies benoemd welke zijn gelegen in de 
nabijheid van het plangebied. Tevens is aangegeven tot welke milieucategorie deze activiteit of functie wordt 
gerekend, welke richtafstand aangehouden moet worden tussen het plangebied en het bestemmingsvlak van 
de betreffende milieubelastende functie en wat de daadwerkelijke afstand hiertussen bedraagt. 

Functie Categorie Richtafstand rustige 
woonwijk 

Daadwerkelijke afstand 
(circa) 

Tuinbouw met bedrijfsgebouwen  
Hertenweg 3 

2 30 met voor geluid 320 meter 

Dienstverlening voor akker- en 
tuinbouw met bedrijfsgebouwen 
Hertenweg 6 

2 30 meter voor geluid. 105 meter 

In voorliggend geval wordt aan alle richtafstanden voldaan. Gezien de afstand tot omliggende 
milieubelastende functies mag er van worden uitgegaan dat ter plaatse van het plangebied sprake zal zijn van 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Andersom worden omliggende bedrijven niet in hun bedrijfsvoering 
of ontwikkelingsmogelijkheden belemmerd. 

5.5.4 Conclusie 

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling.  
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5.6 Geur 

5.6.1 Wet geurhinder en veehouderij 

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor inrichtingen, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van 
veehouderijen. De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor 
diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld wordt deze waarde uitgedrukt in een ten 
hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere diercategorie is die waarde een 
wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden.  

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën, waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig object de volgende afstanden 
aangehouden te worden: 

• ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en 
• ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen. 

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat de geurbelasting op 
geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan kom 2 odour units per kubieke meter lucht 
mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 8 
odour units per kubieke meter lucht.  

5.6.2 Situatie plangebied 

Met voorliggend plan worden nieuwe geurgevoelige objecten gerealiseerd. Uit paragraaf 5.5 is reeds gebleken 
dat in de nabijheid van het plangebied zich geen veehouderijen bevinden. Geconcludeerd wordt dat er ter 
plaatse van het plangebied een aanvaardbaar woon- en leefklimaat aanwezig is. Verder worden veehouderijen 
niet in hun bedrijfsvoering belemmerd.  

5.6.3 Conclusie 

Het aspect geur vormt geen belemmering voor voorliggend plan. 

5.7 Ecologie 

5.7.1 Algemeen  

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming vastgelegd in de 
Wet natuurbescherming. Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met Natura 2000-gebieden en het 
Natuur Netwerk Nederland (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en 
plantensoorten. 

5.7.2 Gebiedsbescherming  

5.7.2.1 Algemeen  

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet natuurbescherming beschermd. 
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Natuur Netwerk Nederland (NNN) (voorheen Ecologische Hoofstructuur) is de kern van het Nederlandse 
natuurbeleid. De NNN is in provinciale structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de NNN 
geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied aantasten. 

5.7.2.2  Natura 2000 gebieden 

In de Wet natuurbescherming heeft Nederland de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in nationale 
wetgeving verankerd. Nederland zal aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging 
waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Deze vergunningen 
worden verleend door de provincies of door de Minister van EZ.  

Het plangebied ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. Gronden die tot Natura 2000-gebied 
behoren, liggen op minimaal 3,6 kilometer afstand van het plangebied. Gezien deze grote afstand tot Natura 
2000-gebieden en de aard en omvang van de ontwikkeling, wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van 
negatieve effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden. 

5.7.2.3 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het Nederlands natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.  

Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN is gelegen op minimaal 513 meter afstand ten noorden 
van het plangebied. In figuur 5.2 is de ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN weergegeven. 

 
Figuur 5.2 Ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN (Bron: Provincie Flevoland) 

 

Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op de 
kernkwaliteiten en de omgevingscondities van het Natuurnetwerk Nederland. Mogelijk is tijdens de aanlegfase 
incidenteel geluid waarneembaar buiten het plangebied, maar dit effect is incidenteel en kortstondig en heeft 
geen negatief effect op het beschermd (natuur)gebied.  
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5.7.3 Soortenbescherming  

5.7.3.1 Algemeen 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die beschermd 
zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, evenals de in 
paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te verwonden, evenals 
het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient 
te worden getoetst of er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden. 

In voorliggend geval heeft Natuurbank Overijssel ter plaatse van fase 1a van het plangebied een quickscan 
natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Hierna zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. Voor het 
volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 3 van deze toelichting. 

5.7.3.2 Resultaten Quickscan natuurwaardenonderzoek 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige beschermde 
grondgebonden zoogdier-, amfibieën- vleermuis- en vogelsoorten. Voorgenoemde soorten benutten het  
plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels in de beplanting en bezetten 
sommige amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten er een (winter)rust- en/of voortplantingslocaties.   

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de oude 
nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen 
buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De functie van het plangebied als  
foerageergebied voor vogels is niet beschermd.  

Voor bijna alle in het plangebied voorkomende grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een rust- 
en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen ‘doden 
en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties’. De functie van het 
plangebied als foerageergebied, is voor deze soorten niet beschermd. Deze vrijstelling geldt niet voor de 
rugstreeppad die wellicht in het plangebied voor komt en (winter) rustplaatsen in het plangebied bezet. 
Omdat niet uitgesloten kan worden dat, als gevolg van de uitvoering van de voorgenomen activiteiten, 
rugstreeppadden verwond of gedood worden en (winter)rustplaatsen beschadigd of vernield worden, dient 
een ontheffing aangevraagd te worden. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied maar 
benutten de opgaande beplanting als foerageergebied en mogelijk als vliegroute. Omdat de laanbomen naast 
de opgaande beplanting gehandhaafd blijft, wordt de functie van de mogelijk aanwezige vliegroute niet 
negatief beïnvloed.  Vanwege de aanplant van bomen en struiken in het plangebied wordt de betekenis van 
het plangebied als foerageergebied niet aangetast.   

5.7.4 Conclusie 

Er worden ter plaatse van fase 1a geen negatieve effecten op de NNN en Natura 2000-gebieden verwacht. 
Voor wat betreft beschermde soorten dient er ontheffing te worden aangevraagd in verband met de mogelijke 
aanwezigheid van de rugstreeppad in het plangebied. Indien deze verkregen is en bezette vogelnesten bij de 
uitvoering beschermd worden, dan leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in 
het kader van soort- of gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 
geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden in het kader van soort- of gebiedsbescherming. 

Voor realisatie van fase 1b wordt in het kader van de te volgen wijzigingsprocedure opnieuw een quickscan 
natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Opmerkt wordt dat gelet op de uitkomsten van de quickscan voor het 
plangebied fase 1a ook de gronden die behoren tot fase 2b een lage ecologische verwachtingswaarde hebben. 
De uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan en daarin opgenomen wijzigingsbevoegdheid is hiermee ten 
aanzien van het aspect ecologie in voldoende mate aangetoond.  
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5.8 Archeologie & Cultuurhistorie  

5.8.1 Archeologie  

5.8.1.1  Algemeen  

Initiatiefnemers hebben op basis van de Erfgoedwet een archeologische zorgplicht bij projecten waarbij de 
bodem wordt verstoord. Hiervoor is onderzoek noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in 
het plangebied behoudenswaardige archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer 
verplicht worden hiermee rekening te houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de 
vindplaatsen behouden blijven, of tot een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.  

5.8.1.2 Situatie plangebied 

In voorliggend geval is door MUG Ingenieursbureau b.v. in 2010 reeds een archeologisch inventariserend 
veldonderzoek uitgevoerd voor twee locaties ten zuiden en westen van de kern Kraggenburg. Het plangebied 
maakt onderdeel uit van het onderzoeksgebied. De onderzoeksresultaten worden hieronder beschreven. De 
volledige onderzoeksrapportage is opgenomen in bijlage 4.  

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart is voor beide terreinen aangegeven dat hier al archeologisch 
onderzoek is uitgevoerd (blauwe arcering op figuur 5.3). De beleidskaart gaat uit van een gematigde en lage 
archeologische verwachting voor de onderzoeksgebieden (rood omlijn). Het plangebied van dit 
bestemmingsplan is met het rode kader omlijnd.  

 
Figuur 5.3  Uitsnede archeologische beleidskaart (Bron: Gemeente Noordoostpolder) 
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Uit het onderzoek blijkt dat de ondergrond van het onderzoeksgebied ten zuiden van de Jacob Bruintjesstraat 
niet meer intact is. Er wordt daarom aanbevolen hier geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren.  

Voor de aansluitingen op de Voorstraat en Jacob Bruintjesstraat is geen onderzoek verricht. Op basis van de 
archeologische beleidskaart geldt voor deze gronden een lage en gematigde verwachting.  

Voor gebieden met een lage archeologische verwacht geldt op grond van het archeologiebeleid van de 
gemeente Noordoostpolder geen onderzoeks- of vergunningsplicht. Voor gebieden met een gematigde 
verwachting geldt een onderzoeksplicht bij bodemingrepen groter da 5000 m2 en dieper dan 0,5 meter 
beneden het maaiveld. Bij de aanleg van de aansluitingen zal de genoemde oppervlakte niet worden 
overschreden en is geen verder archeologisch onderzoek noodzakelijk. 

5.8.2 Cultuurhistorie  

5.8.2.1 Algemeen  

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. 

In de Bro is sinds 1 januari 2012 (artikel 3.1.6, vijfde lid, onderdeel a) opgenomen dat een bestemmingsplan 
“een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden” dient te bevatten.  

5.8.2.2 Situatie plangebied 

Op basis van cultuurhistorische waardenkaart Flevoland en het gemeentelijke beleidsstuk ‘Erfgoed in de 
gemeente Noordoostpolder, blijkt dat zich binnen het plangebied geen rijks- danwel gemeentelijke 
monumenten of andere cultuurhistorische waarden bevinden. In de directe omgeving van het plangebied 
komen eveneens geen monumenten of cultuurhistorische waarden voor. De bestaande dorpssingel blijft 
behouden en zorgt voor de landschappelijke inpassing van het plan binnen de oorspronkelijke 
ontwerpprincipes van de polder. 

5.8.3 Conclusie  

Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is in het kader van dit bestemmingsplan niet noodzakelijk. In 
het plangebied en in de omgeving van het plangebied komen geen cultuurhistorische waarden voor.  

5.9 Besluit milieueffectrapportage  

5.9.1 Algemeen  

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in 
aanraking komen: 

• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is. 

• Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage 
van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen). 
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• Op basis van Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);  
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D 
van de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 

In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd 
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze 
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is 
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit 
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van 
‘kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of 
gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit. 

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r.. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de 
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu 
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-
beoordeling gehanteerd. 

5.9.2 Situatie plangebied  

5.9.2.1 Artikel 2.8 lid 1 van de Wet Natuurbescherming 

Het plangebied ligt op grote afstand van Natura 2000-gebied. Van een aantasting van de 
instandhoudingsdoelstellingen van een Natura 2000-gebied zal geen sprake zijn. Een passende beoordeling op 
basis van artikel 2.8 lid 1 van de Wet Natuurbescherming is in verband met deze ontwikkeling dan ook niet 
noodzakelijk. Er is daarom geen sprake van een m.e.r.-plicht op basis van artikel 7.2a van de Wet 
milieubeheer. 

5.9.2.2 Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 

Op 1 juli 2015 is de PAS in werking getreden. De PAS is een gezamenlijke, samenhangende aanpak van alle 
betrokken overheden op provinciaal en rijksniveau. De PAS bevat maatregelen die leiden tot een afname van 
stikstofdepositie en maatregelen die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000-
gebieden. Door deze maatregelen kunnen in en rondom de Natura 2000-gebieden nieuwe economische 
activiteiten, zoals bedrijfsuitbreidingen die stikstofdepositie veroorzaken, worden toegelaten. 

Activiteiten met een waarde van minder dan 0,05 mol per hectare per jaar worden als verwaarloosbaar 
beschouwd; deze activiteiten hoeven niet te worden gemeld (ook al niet onder de ontwerp Regeling). Ook 
cumulatief beschouwd zorgen deze activiteiten voor geen effecten voor de natuurlijke kenmerken van Natura 
2000-gebieden, aldus de toelichting van de PAS. Gelet op de kleinschaligheid van het voornemen en de grote 
afstand tot Natura 2000-gebieden, kan worden geconcludeerd dat sprake is van een activiteiten die als 
verwaarloosbaar kan worden beschouwd. 

5.9.2.3 Drempelwaarden Besluit m.e.r. 

Voor wat betreft het gehele plangebied wordt voorzien in directe eindbestemmingen waardoor, indien 
activiteiten worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de 
daarin opgenomen drempelwaarden overschrijden, sprake is van een m.e.r-beoordelingsplichtig plan.  

In het voorliggende geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit 
milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig zijn. Wel is sprake van een activiteit die is opgenomen in onderdeel D 
van het Besluit m.e.r., namelijk: ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject.’  

Aangezien hier in dit geval sprake van is dient te worden getoetst of sprake is van m.e.r-beoordelingsplicht. 
Hier is sprake van indien de activiteiten de volgende drempelwaarden uit onderdeel D overschrijden:  
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1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,  
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of  
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.  

Indien het plan wordt vergeleken met de drempelwaarden uit de D-lijst kan worden geconcludeerd dat er geen 
sprake is van een m.e.r.-beoordelingsplichtige activiteit aangezien deze pas geldt bij een aaneengesloten 
gebied en 2000 of meer woningen. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient ook wanneer 
ontwikkelingen onder drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen of activiteiten 
geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben.  

Indien hierbij de drempelwaarden uit de D-lijst voor deze activiteit (o.a. 2000 of meer woningen) wordt 
vergeleken met de omvang van de ontwikkeling (het bouwen van 20 woningen met rechtstreeks bouwtitel en 
17 met wijzigingsbevoegdheid), wordt geconcludeerd dat sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en 
een activiteit die vele male kleinschaliger is. 

Gelet op de kenmerken van het project (zoals het karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het 
Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke 
nadelige milieugevolgen optreden. Eén en ander is tevens bevestigd in de in dit hoofdstuk en bod gekomen 
milieu- en omgevingsaspecten en de daarvoor, indien van toepassing, uitgevoerde onderzoeken. 

5.9.3 Conclusie  

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Tevens zijn geen belangrijk nadelige milieugevolgen 
te verwachten als gevolg van de vaststelling van dit plan.  

HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN 

6.1 Algemeen 
In het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) wordt er gestreefd naar duurzame, veerkrachtige 
watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de 
watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke plannen is verankerd. Het doel van de watertoets is te 
garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een evenwichtige wijze in het plan 
worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel de waterkwantiteit 
(veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang met hemelwater, 
lozingen op oppervlaktewater).  

6.2 Beleidskaders 

6.2.1 Waterbeheerplan 2016-2021 

Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) is de opvolger van WPB2+ en bevat langetermijndoelen (zichtjaar 
2050), doelen voor de planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen met 
gebiedspartners) uit gaat voeren. 

De doelen en maatregelen hebben betrekking op de kerntaken van het waterschap (waterveiligheid, schoon 
water, voldoende water) en het thema ‘water en ruimte’. Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden, zoals 
peilbeheer, onderhoud aan dijken en het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen. 

6.2.2  Stroomgebiedsvisie Flevoland (2003) 

De Noordoostpolder is gelegen binnen het plangebied van de stroomgebiedsvisie Flevoland. In de watervisie 
voor 2015 wordt het plangebied aangeduid als een gebied met een vitaal watersysteem. 
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Voor de gemeente Noordoostpolder zijn de wateropgaven onderverdeeld in een aantal generieke maatregelen 
en in de resterende wateropgave. De generieke maatregelen houden onder andere in: 

• afvoerblokkering in natuurgebieden; 
• vasthouden van water in natuurgebieden en landbouwgebied; 
• realisatie van duurzame oevers. 

Oplossingsrichtingen voor de resterende wateropgave zijn onder andere bergen in open water en efficiënt 
uitmalen. 

6.2.3 Beleid gemeente Noordoostpolder en waterschap Zuiderzeeland 

De watervisie van de gemeente Noordoostpolder is zowel opgenomen in het Stedelijk Waterplan 
Noordoostpolder (d.d. april 2006) als het vigerend Gemeentelijk Rioleringsplan Noordoostpolder. Ten aanzien 
van het Stedelijk Waterplan is als aanvulling op dit plan, in 2011 door het waterschap Zuiderzeeland en de 
gemeente Noordoostpolder een bestuurlijke ‘Maatwerkovereenkomst stedelijk water’ ondertekend. Door 
ondertekening van deze bestuursovereenkomst zijn tussen de waterbeheerder en de gemeente afspraken 
gemaakt over de invulling van de gezamenlijke taakuitoefening voor het beheer en onderhoud van het 
stedelijk water. De beoogde doelen op strategisch, tactisch en operationeel niveau ten aanzien van het 
stedelijk water zijn daarbij beter verankerd.  

Op grond van de Waterwet is er voor gemeenten, naast het inzamelen en transporteren van vrijkomend 
stedelijk afvalwater een formele taak weggelegd voor het afvoeren van overtollig regenwater. In zoverre het 
inzamelen en transporteren van relatief schoon regenwater buiten de afvalwaterstroom doelmatig kan 
worden uitgevoerd, vindt deze gescheiden van de afvoer van het stedelijk afvalwater plaats. Het ‘gebiedseigen 
water’ wordt op plaatsen waarvoor mogelijkheden aanwezig zijn, vastgehouden en geborgen in aanwezig 
stedelijk water en/of retentiestroken. Het bergen en vasthouden van regenwater op locatie mag niet leiden tot 
(water)overlast voor de woonomgeving. Tot slot heeft de gemeente een watertaak waterhuishoudkundige 
maatregelen te treffen om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond 
gegeven bestemming(en) zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.  

In de Keur van het waterschap Zuiderzeeland, onderdeel uitmakend van de Waterwet, is aangegeven wat wel 
en niet mag bij waterkeringen en wateren (de zogenaamde waterstaatswerken) 

6.3 Watertoetsproces 

6.3.1 Algemeen 

Het waterbelang is sinds 1 november 2003 door middel van de Watertoets verankerd in het ‘Besluit ruimtelijke 
ordening’. In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) zijn dertien nationale belangen genoemd, deels 
op het gebied van water.  

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

Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën: 

• Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren); 
• Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 

De waterparagraaf maakt inzichtelijk hoe het vigerend waterbeleid is vertaald naar waterhuishoudkundige 
inrichtingsmaatregelen, waarmee rekening moet worden gehouden bij het uitbreiden van woningbouw in 
Kraggenburg. Bij de inrichting van de stedenbouwkundige inrichting van dit uitbreidingsplan is rekening 
gehouden met de wijze waarop op deze locaties wordt omgegaan met water ten aanzien van: 

1. Veiligheid; 
2. Voldoende water; 
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3. Schoon water. 

6.3.2 Proces van de Watertoets 

Aan de hand van de beslisboom uit het Waterkader van het Waterschap Zuiderzeeland, zoals op 11 juli 2013 
door het college van Dijkgraaf en Heemraden vastgesteld, moet voor het voorliggende plan de ‘normale 
procedure’ worden gevolgd. Bij het opstellen van de waterparagraaf is, in zoverre relevant, rekening gehouden 
met de randvoorwaarden zoals opgenomen in het genoemd Waterkader van het Waterschap Zuiderzeeland.  

De waterbeheerder is in een vroegtijdig stadium betrokken bij het bepalen van het waterrelevant beleid voor 
het plangebied in Kraggenburg.  

 

Beschrijving van het watersysteem 

1. Veiligheid/Waterkeringen  

Het plan ligt niet binnen de kern-, vrijwarings- of buitenbeschermingszone van een waterkering. Daarom is het 
plan niet van invloed op de veiligheid van een waterkering.  

 

2. Voldoende Water 

Wateroverlast 

Voor het ontwikkelen van uitbreiding in het plangebied wordt het principe ‘waterneutraal bouwen’ gevolgd. 
Bij toename van het verhard oppervlak ten opzichte van de bestaande situatie, moet rekening worden 
gehouden met compenserende maatregelen om piekafvoeren te kunnen opvangen. Hiervoor wordt in de 
zuidelijke groenstrook in het plangebied een retentiestrook aangelegd om deze piekafvoeren voldoende te 
kunnen bergen.  

Voor de compensatie van de toename van het verhard oppervlak binnen het peilgebied van de Hoge Afdeling 
(-4,50 m NAP) wordt in overleg met het Waterschap een maatwerkberekening uitgevoerd. Nader moet 
worden bepaald of bij maatgevende gebeurtenissen, rekening houdend met een klimaatadaptatie tot 
tenminste 2050, bij toepassing van de in het plangebied voorgestelde retentie, voldoende compensatie kan 
worden geboden. Van afwenteling naar het omliggende gebied mag geen sprake zijn, waardoor een 
verslechtering van de huidige situatie gaat plaatsvinden.  

Fase 1a 

Voor het uitgeefbaar terrein (8.829 m2) ten behoeve van woningbouw is voor het toenemend verhard 
oppervlak gerekend met 30% voor daken en 15% voor verharding.  

Dit betekent 45% x 8.829 =   3.973 m2 
Voor openbare verharding =   3.596 m2 
Totaal  7.569 m2 

 

Voor de parkeervakken in de woonstraten is gekozen gebruik te maken van ‘halfverharding’ door het 
aanbrengen van grasbetonsteen. Deze oppervlakken worden daardoor niet meegerekend als verhard 
oppervlak.  

Naast toenemend verhard oppervlak wordt in de eerste fase de bestaande watergang in het verlengde van de 
Voorstraat tot de Jacob Bruintjesstraat gedempt. Deze watergang is 162 meter lang en van insteek tot insteek 
2,80 meter breed. Het oppervlak van de te dempen sloot is 454 m2 en moet meegenomen worden in de te 
realiseren compensatie binnen het plangebied van fase 1. 
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Fase 1b 

Voor het uitgeefbaar terrein (7.295 m2) ten behoeve van woningbouw is voor het toenemend verhard 
oppervlak gerekend met dezelfde uitgangspunten als fase 1a.  

Dit betekent 45% x 7.295 =   3.283 m2 
Voor openbare verharding =   2.780 m2 

Totaal  6.063 m2 

 

De bestaande kavelsloot tussen fase 1a en 1b wordt tijdens het bouwrijp maken van de tweede fase gedempt. 
Voordat dat demping plaatsvindt, moet in de daarvoor in fase 1a gerealiseerde retentiestrook de te dempen 
sloot (140 meter lang en van insteek tot insteek circa 4,20 meter breed is 588 m2) worden gecompenseerd. De 
inrichting van de woonstraten wordt vergelijkbaar uitgevoerd als fase 1a.   

Het benodigd profiel van de aan te leggen retentie, in de vorm van het ‘wadi-principe’ is op dit moment nog 
niet definitief bepaald. Het dimensioneren van een ideale breedte-lengte-hoogte verhouding is afhankelijk van 
de doorlatendheid van de ondergrond, waarvoor in samenwerking met het Waterschap nog een 
maatwerkberekening moet worden uitgevoerd. De retentie in de zuidelijke groenstrook moet voldoende water 
kunnen bergen. Voorkomen moet worden dat een te snelle van afwenteling van de afvoer van het hemelwater 
naar het omliggende gebied gaat plaatsvinden leidend tot wateroverlast. 

Niet bekend is wanneer na realisatie van fase 1a, fase 1b in uitvoering komt. Gekozen is om naast de 
benodigde wateropgave voor fase 1a alvast voor de wateropgave een doorkijk te geven naar een daarop 
volgende toekomstig te realiseren fase 1b. Dit is van belang voor de inrichting van de zuidelijke groenstrook 
door voldoende ruimte te reserveren voor de totale wateropgave voor zowel fase 1a als fase 1b.  

Goed functionerend watersysteem 

Het plangebied voor uitbreiding woningbouw in Kraggenburg bevindt zich in het beheergebied van de Hoge 
Afdeling. Het streefpeil voor zowel de zomer- als de winterperiode van het omliggende 
oppervlaktewatersysteem bevindt zich op -4.50 m NAP.  

De toplaag bestaat tot een diepte van ongeveer 1,0 m onder het maaiveld uit matig zandig klei met hieronder 
matig fijn zand met op 2,0 tot 2,5 onder het maaiveld een sterk zandige veenlaag. De bodem is over het 
algemeen ‘slecht’ tot ‘redelijk’  waterdoorlatendheid met een k-waarde van 0,6 m tot 1,2 m/dag. Daaronder 
bevindt zich matig fijn zand. Bij een daarvoor uitgevoerd geohydrologisch onderzoek is vastgesteld dat de 
grondwaterstand in de kleilaag meer beïnvloed wordt door de stijghoogte in het onderliggende 
watervoerende zandpakket dan door de aanwezige waterstand in de Leemtocht. Op basis van een uitgevoerd 
bodemonderzoek, gemeten stijghoogten in de TNO-peilbuizen en de bodemopbouw kan uit uitgevoerde 
grondboringen worden afgeleid dat rekening moet worden gehouden met hoge grondwaterstanden. Door de 
slechte doorlatendheid van de bovenliggende kleilaag zal de grondwaterstand ten gevolge van neerslag hoger 
komen dan in het watervoerende pakket. De te verwachten gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) 
bevindt zich ongeveer 0,5 m onder de bestaande maaiveldhoogte van circa -2.85 m NAP. De huidige 
maaiveldhoogte voldoet niet aan de ontwateringseisen. 

Om mogelijke (grond)wateroverlast in het plangebied te voorkomen is het noodzakelijk om het bestaande 
maaiveld met minimaal 20 cm op te hogen. Voor het realiseren van voldoende drooglegging in het plangebied 
wordt onderstaande tabel als leidraad gebruikt. 

 
Ter plaatse van de wegcunetten wordt de slecht doorlatende grond ontgraven tot het watervoerende 
zandpakket. Bij de uit te geven woonkavels moet drainage worden aangelegd met een maximale afstand van 
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circa 34 meter. De drainage wordt aangesloten op het aan te leggen DT-riool in het wegcunet. Door ophoging 
van het bestaande maaiveld in combinatie met de aan te leggen drainage wordt het eventueel opbarsten van 
de grond door de aanwezige zwakke tot matige kwel (0,2-1,0 mm) voldoende ondervangen. De te ontwikkelen 
woonlocatie geeft geen aanleiding dat er structureel nadelige gevolgen zijn te verwachten voor en door 
(grond)water in de omgeving.  

 

3. Schoon water 

Goede structuur diversiteit 

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

 

Goede oppervlaktewaterkwaliteit 

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. 

Er worden geen uitlogende bouwmaterialen (zoals zinken dakgoten) gebruikt, waardoor alle verharde nieuw 
aan te leggen en te bouwen oppervlakken als relatief schoon kunnen worden aangemerkt. 

 

Goed omgaan met afvalwater 

Voor de woonlocatie ten zuiden van de Jacob Bruintjesstraat kan het vrijkomend stedelijk afvalwater onder vrij 
verval worden afgevoerd naar het bestaande rioolgemaal, gesitueerd ter plaatse van de kruising A.J. 
Rennenstraat/Jacob Bruintjesstraat-Voorstraat. 

Het schone regenwater afkomstig van de daken en bestratingen wordt in het  plangebied door middel van een 
afzonderlijk DT-riool ondergronds afgevoerd om het ter plaatse van de in de zuidelijke groenstrook te 
realiseren retentie bovengronds te laten afvoeren. Door middel van een ‘slok-op’ wordt het te bergen water in 
de retentie vertraagd afgevoerd naar de zuidelijk van deze retentie gelegen kavelsloot. Het DT-riool in het 
wegcunet wordt voldoende diep aangelegd om de nieuwe wooneigenaren in de gelegenheid te stellen de aan 
te leggen drainage op eigen terrein eveneens op het DT-riool te kunnen aansluiten.  
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HOOFDSTUK 7  JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING  

7.1 Inleiding 
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op het plangebied, het relevante beleid en de milieu- en 
omgevingsaspecten. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de opzet van dit juridische deel. Daarnaast 
wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op de verbeelding en in de regels. Dat betekent 
dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie ergens is toegestaan en waarom bepaalde bebouwing 
daar acceptabel is. 

7.2  Opzet van de regels 

7.2.1. Algemeen 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen 
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. 
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.  

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012. 

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken.  

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:  

1. Inleidende regels (begripsbepalingen en wijze van meten);  
2. Bestemmingsregels;  
3. Algemene regels (o.a. afwijkingsregels);  
4. Overgangs- en slotregels.  

7.2.2 Algemene regels 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:  

• Begrippen (Artikel 1) 

In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een eenduidige 
interpretatie van deze begrippen vastgelegd.  

• Wijze van meten (Artikel 2)  

Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen 
betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. De op de verbeelding of in de regels aangegeven 
bouwhoogte wordt gemeten vanaf peil tot het hoogste punt (exclusief elementen zoals een schoorsteen, 
liftopbouw en dergelijke). 

7.2.3 Bestemmingsregels 

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 
De regels zijn onderverdeeld in o.a.:  

• Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;  



Bestemmingsplan “Kraggenburg, Zuid – fase 1” 
Vastgesteld 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

55 

• Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte, 
bebouwingspercentage, etc.);  

• Specifieke gebruiksregels: omschrijving van gebruiksactiviteiten die niet zijn toegestaan. 

7.2.4 Algemene regels 

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit:  

• Anti-dubbeltelregel (Artikel 8) 

Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één keer 
betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage. 

• Algemene gebruiksregels (Artikel 9)  

Deze regel is opgenomen om aan te geven welk gebruik in elk geval strijdig is met de aan de grond 
gegeven bestemming; 

• Algemene aanduidingsregels (Artikel 10)  

In dit artikel komt de in het plan opgenomen binnenplanse wijzigingsbevoegdheid aan bod.  

• Algemene afwijkingsregels (Artikel 11) 

In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om op 
ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken. 

• Overige regels (Artikel 12)  

In dit artikel is aangegeven dat de wettelijke regeling waarnaar in de regels van het plan wordt verwezen, 
gelden zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan. Daarnaast zijn er regels opgenomen 
omtrent parkeren. 

7.2.5 Overgangs- en slotregels 

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregels 
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd.  

7.3 Verantwoording van de regels 
Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies 
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.  

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische 
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie 
voor het plangebied is.  

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde 
volgorde als in de regels worden behandeld. 
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Agrarisch (Artikel 3) 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor agrarische bedrijvigheid, de waterhuishouding, 
extensieve openluchtrecreatie, zoals fiets- en voetpaden, sloten, watergangen en kavelpaden. Verder zijn de 
hierbij behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde, andere-werken, ontsluitingswegen en paden, 
watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen en nutsvoorzieningen toegestaan. 

Op de gronden mogen geen gebouwen worden opgericht. Uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde met 
een bouwhoogte van maximaal 1,5 meter zijn toegestaan. 

 

Groen (Artikel 4) 

Gronden met de bestemming 'Groen' zijn bestemd voor groenvoorzieningen, speelvoorzieningen, water, 
waterhuishoudkundige voorzieningen en wadi's, voet- en fietspaden, in- en uitritten ten behoeve van 
aangrenzende percelen,  parkeerplaatsen, kunstwerken, nutsvoorzieningen en evenementen. Verder zijn de bij 
deze bestemming behorende bouwwerken, geen gebouwen zijnde en andere-werken toegestaan. 

Op deze gronden zijn geen gebouwen toegestaan. Bouwwerken, geen gebouw zijnde ten behoeve van 
speelvoorzieningen, hekwerken, kunstwerken en lichtmasten zijn onder voorwaarden wel toegestaan.   

 

Tuin (Artikel 5) 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen, behorende bij de op de aangrenzende gronden 
gelegen woningen. Binnen de bestemming tuin mogen onder voorwaarden uitsluitend bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde worden gebouwd. Een uitzondering geldt voor hoeksituaties langs de openbare weg. Hier 
mogen deels open schuttingen van 2,0 meter hoogte geplaatst worden. Voor deze schuttingen gelden 
beeldkwaliteitseisen. 

 

Verkeer (Artikel 6) 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen en straten, voet- en rijwielpaden, 
kunstwerken, nutsvoorzieningen evenementen en parkeervoorzieningen. Verder zijn de hierbij behorende 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bruggen, viaducten en landhoofden daar onder begrepen, andere-
werken, watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen toegestaan.  

Binnen de bestemming ‘Verkeer’ kunnen geen gebouwen worden opgericht. Bouwwerken, geen gebouw 
zijnde zijn wel toegestaan. Voor licht- en vlaggenmasten en bruggen en viaducten gelden aparte 
bouwhoogten.  

 

Wonen (Artikel 7) 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen met de hierbij behorende gebouwen en 
bijbehorende bouwwerken, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, andere-werken, tuinen, erven en paden, 
waterhuishoudkundige voorzieningen en parkeervoorzieningen. 

Als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd. Hoofdgebouwen moeten binnen de op 
de verbeelding aangegeven bouwvlakken voor vrijstaande en twee-onder-één-kapwoningen worden 
gesitueerd. 

Bijbehorende bouwwerken dienen minimaal 1 meter achter de voorgevel van de woning te worden gebouwd. 
De maximale oppervlakte bedraagt 50% van het bij de woning behorende achtererfgebied met een maximum 
van 100 m2. De oppervlakte van binnen het bouwvlak gebouwde bijbehorende bouwwerken telt niet mee in 
de bepaling van de gezamenlijke oppervlakte. 

Bij een woning mag onder voorwaarden een aan huis verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit worden 
uitgevoerd.  
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HOOFDSTUK 8  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is 
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is. Het eigendom van gronden in het plangebied is in gemeentelijke 
handen en om die reden kan worden afgezien van vaststelling van een exploitatieplan. De grondexploitatie 
Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg is als Bijlage 5 Grondexploitatie opgenomen. 
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HOOFDSTUK 9  VOOROVERLEG, INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN 

9.1 Vooroverleg 

9.1.1  Het Rijk 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke 
bestemmingsplannen. Geoordeeld wordt dat dit bestemmingsplan geen nationale belangen schaadt. Daarom 
is afgezien van het voeren van vooroverleg met het Rijk. 

9.1.2 Provincie Flevoland 

Het conceptbestemmingsplan is ter vooroverleg naar de provincie Flevoland gestuurd. Op 9 oktober 2018 is 
van de provincie een vooroverlegreactie ontvangen. Deze reactie is in bijlage 6 opgenomen bij deze 
toelichting. Naar aanleiding van de reactie is het ecologisch onderzoek op onderdelen aangepast. Verder zijn 
er naar aanleiding van de vooroverlegreactie aanpassingen doorgevoerd in paragraaf 4.1.4 ‘Toetsing van het 
initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid’, paragraaf 4.3.2 ‘Woonvisie Noordoostpolder’, paragraaf 5.7 
Ecologie en paragraaf ‘5.8 Archeologie & Cultuurhistorie’. Na deze aanpassingen is de uitvoerbaarheid op de 
door de provincie aangehaalde punten voldoende aangetoond. De lokale behoefte is in de aangepaste 
paragraaf in voldoende mate aangetoond. Voor Noordoostpolder in de breedte wordt in nauw overleg met de 
provincie gewerkt aan de cijfermatige onderbouwing van de planvoorraad, in het kader van de laddertoets. 

9.1.3  Waterschap Zuiderzeeland 

Met het waterschap is uitgebreid vooroverleg gevoerd. Dit heeft niet geleid tot een schriftelijke reactie maar 
een waterparagraaf die als coproductie tussen gemeente en waterschap tot stand is gekomen. De paragraaf is 
opgenomen in hoofdstuk 6 van dit bestemmingsplan. 

9.2 Omgevingstraject 
Ten behoeve van de uitbreiding van Kraggenburg en dit bestemmingsplan zijn diverse bijeenkomsten 
gehouden. Op 20 december 2017 heeft in het dorp een bijeenkomst plaatsgevonden om de behoefte te peilen 
en input op te halen voor het plan. Vervolgens is op 23 januari 2018 een terugkoppeling gegeven van de eerste 
bijeenkomst. Op 20 februari is een eerste concept van een stedenbouwkundig plan gepresenteerd aan het 
dorp. Dit concept gaf reden tot nadere uitwerking van het plan.  

Voordat het concept verder is uitgewerkt, is besloten dit samen met het dorp te doen. Daarom is een 
klankbordgroep opgesteld met leden van dorpsbelang, omwonenden en potentiële kopers. Deze 
klankbordgroep – bestaande uit 5 personen – kwam samen op 28 juni 2018. Tijdens deze avond zijn 
onderwerpen besproken als de afmetingen van de groene ruimten, de situering van de woningen en de 
situering van de waterberging. Tijdens een tweede bijeenkomst van de klankbordgroep op 30 augustus 2018 is 
het aangepaste plan gepresenteerd en zijn er afspraken gemaakt over beeldkwaliteit. Op 9 oktober 2018 is tot 
slot het bijgestelde stedenbouwkundig plan gepresenteerd aan het dorp. 

9.3 Zienswijzen 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 9 november 2018 tot en met 20 december 2018 voor één ieder ter 
inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen binnengekomen. 
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING 
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Bijlage 1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
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Bijlage 2 Bodemonderzoek 
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Bijlage 3 Quickscan Natuurwaarden 
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Bijlage 4 Archeologisch inventariserend veldonderzoek 
  



Bestemmingsplan “Kraggenburg, Zuid – fase 1” 
Vastgesteld 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

64 

Bijlage 5 Grondexploitatie Kraggenburg, Zuid – fase 1 
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Bijlage 6 Vooroverlegreactie Provincie Flevoland 
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1 INLEIDING 

In opdracht van de BJZ.nu is een akoestisch onderzoek ingesteld naar de geluidbelasting 

door wegverkeerslawaai op de gevels van ca 20 nieuwe woningen in het bestemmingsplan 

op de locatie Kraggenburg, Zuid -fase 1. Het plangebied ligt ten zuiden van de Jacob 

Bruintjestraat en ten westen van de Voorstraat, gemeente Noordoostpolder (zie situatie en 

plot in bijlage I). 

1.1 Wijzigen bestemmingsplan t.b.v. het bouwplan en de Wet geluidhinder 

Op basis van artikel 77 van de Wet geluidhinder (Wgh) dient bij vaststelling of herziening van 

een bestemmingsplan of vaststelling van een projectafwijkingsbesluit een akoestisch 

onderzoek te worden ingesteld. Het akoestisch onderzoek bepaalt de geluidsbelasting aan 

de gevel van de geluidsgevoelige bestemming die vanwege de weg wordt ondervonden. Het 

onderzoek is alleen noodzakelijk als de geluidsgevoelige bestemming binnen de wettelijke 

geluidszone van de weg gesitueerd is. In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen 

aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone hebben waarvan de grootte is 

opgenomen in onderstaande tabel. 
 
Wettelijke geluidszones van wegen : 

Aantal rijstroken stedelijk gebied buitenstedelijk gebied 

1 of 2 rijstroken 

3 of 4 rijstroken 

5 of meer rijstroken 

200 m 

350 m 

350 m 

250 m 

400 m 

600 m 

 

De zone is gelegen aan weerszijden van de weg en begint naast de buitenste rijstrook. 

Eventuele parkeerstroken, voet- of fietspaden en vluchtstroken worden niet tot de weg 

gerekend en vallen binnen de zone. 

De zone langs een weg omvat het gebied waarbinnen extra aandacht moet worden 

geschonken aan het geluid afkomstig van de betrokken weg. Binnen een zone moet worden 

gestreefd naar een akoestisch optimale situatie. Dit betekent dat er bij nieuwe 

ontwikkelingen, zoals het opstellen van bestemmingsplannen, het verlenen van (individuele) 

bouwvergunningen en het aanleggen van infrastructurele werken, het akoestische aspect 

van de plannen direct in kaart moet worden gebracht. Zodoende kan in een vroeg stadium 

worden onderkend of plannen doorgang kunnen vinden danwel of maatregelen nodig zijn om 

een akoestisch gunstig klimaat te creëren. 

 
De hiervoor genoemde zones gelden niet voor:  

 wegen die zijn aangeduid als woonerf (art 74.2); 

 wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt (art 74.2); 
 

De geplande woningen ligt in “stedelijk” gebied binnen de wettelijk vastgestelde geluidszone, 

als bedoeld in art. 74 van de Wet geluidhinder, van de Hertenweg. 

1.2 Grenswaarden 

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting LDEN op de gevels van een woning t.g.v. 

een weg bedraagt 48 dB. 
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Onder bepaalde voorwaarden kan voor een geluidgevoelige bestemming volgens de Wet 

geluidhinder door B & W een ontheffing worden verleend tot een hogere grenswaarde van 

maximaal 53 dB voor wegverkeerslawaai (art 83 lid 2 van de Wgh) in buitenstedelijk gebied. 

Om een hogere grenswaarde aan te kunnen vragen moet worden voldaan aan twee 

voorwaarden : 

- de optredende geluidbelasting moet lager zijn dan de maximaal toelaatbare 

gevelbelasting van de Wet geluidhinder; 

- de situatie moet passen in het gemeentelijk geluidsbeleid ten aanzien van vaststelling 

van de hogere grenswaarden. 

Voor het verkrijgen van een hogere waarde dient voor wegverkeerslawaai de procedure 

gevolgd te worden. Daarbij hoort de ter visielegging van het akoestisch onderzoek. 

 

30 km uur wegen 

Volgens jurisprudentie blijkt een 30 km/uur weg in de beoordeling te moeten worden 

meegenomen, indien vooraf aangenomen had kunnen worden dat deze weg een 

geluidbelasting veroorzaakt die hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde (48 dB). De 

toetsing moet worden uitgevoerd in verband met een belangenafweging in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening. Deze belangenafweging moet worden gemaakt bij het wijzigen 

van een bestemmingsplan in dit geval voor de Voorstraat en Jacob Bruintjesstraat. Een 30 

km/uur weg wordt op dezelfde wijze getoetst als een weg met een wettelijke zone. 

1.3 Berekening geluidbelasting 

De op de bouwvlakken/woningen invallende geluidbelasting LDEN kan worden bepaald met 

een rekenmodel, volgens het Reken- en Meetvoorschrift Geluid 2012, standaard-methode I 

of II. In deze situatie is binnen de randvoorwaarden gebruik gemaakt van de rekenmethode 

II. 

Deze methoden zijn gebaseerd op het berekenen van de geluidemissie (afhankelijk van het 

aantal en type voertuigen, het soort wegdek, de rijsnelheid en enkele correctiefactoren) en 

de geluidoverdracht tussen de weg en de immissiepunten (geplande 

bouwvlak/woninggevel). 
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2 GELUIDBELASTING 

2.1 Verkeerscijfers 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van 

de verkeersgegevens voor een weekdag in de toekomstige situatie over minimaal 10 jaar 

(2028). 

De weg- en verkeersgegevens van de Hertenweg zijn afkomstig van de gemeente 

Noordoostpolder zoals in tabel I weergegeven en opgenomen in bijlage I. Gerekend is als 

“worst case” scenario met een autonome groei van 1.5% per jaar. Van de Voorstraat en 

Jacob Bruintjesstraat (wijkstraten 30 km/uur) zijn geen tellingen of prognoses beschikbaar. 

Voor woonstraten waarvan geen tellingen beschikbaar zijn wordt vaak gerekend met 6 á 7 

bewegingen/woning. In overleg met de gemeente is een intensiteit van 500 mtvgn/etmaal 

aangehouden en een gangbare uurverdeling en een laag percentage vrachtverkeer. 

 

TABEL I : overzicht weg- en verkeersgegevens 

Omschrijving Hertenweg
1

Hertenweg
2
 Voorstraat J. Bruintjesstr 

- etmaalintensiteit weekdag 2020 

- etmaalintensiteit weekdag 2028 

- dag/avond/nachtuurintensiteit % 

- percentage lichte motorvoertuigen 

- percentage middelzw vrachtwagens 

- percentage zware vrachtwagens 

- wettelijke rijsnelheid km/uur 

- wegdek 

836 

942 

6.7/3.3/0.8 

98.1 

1.07 

0.83 

60 

DAB 

302 

340 

6.7/3.3/0.8 

94.4 

3.3 

2.3 

860 

DAB 

- 

500 

6.8/3.3/0.65 

98 

1 

1 

30/60 

klinkers in keperverb 

- 

500 

6.8/3.3/0.65 

98 

1 

1 

30 

klinkers in keperverb

1 tussen Zuiderringweg-Voorstraat 

2 tussen Voorstraat-Zwartemeerweg 

2.2 Berekening geluidbelasting en toetsing 

Toetsing van de geluidbelasting aan de grenswaarden gebeurd volgens de Wgh per weg. 

Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB mag de 

berekende waarde op grond van art. 110g van de Wet geluidhinder worden verminderd 

(i.v.m. het stiller worden van motorvoertuigen) met 5 dB voor wegen met een wettelijke 

maximumsnelheid tot 70 km/uur. 

De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het “Reken- en meetvoorschrift 

geluidhinder 2012” ex art 110d van de wet geluidhinder, methode II. De geluidbelasting is 

berekend op een waarneemhoogte van 1.5 en 4.5 m boven het maaiveld. 

In het rekenmodel (DGMR-Geomilieu V.4.30) zijn schematisch opgenomen: 

- de wegen met intensiteiten, 

- verharde bodemgebieden (algemene bodemfactor : zacht =1), 

- een grid met waarneempunten met een waarneemhoogte van 4.5 m boven het maaiveld 

waaruit geluidcontouren zin berekend. 

Voor de rekenmodelgegevens wordt verwezen naar de berekening in bijlage I. 
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De 48 dB geluidcontour op een waarneemhoogte van 4.5 m ligt op maximaal : 

- 14 m uit de wegas van de Hertenweg en Voorstraat 

- 5 m uit de wegas van de Jacob Bruintjesstraat 

 

Het plangebied ligt ruim buiten de 48 dB contour zodat de geluidbelasting LDEN bij 

toekomstige woningen ruim onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ligt. 
Voor de geplande woningen is voor het aspect wegverkeerslawaai sprake van een goed 
woon- en leefklimaat. 

 

 

Ing. Wim Buijvoets.
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 Bijlage I 

 Matenplan, verkeercijfers Hertenweg 

 gegevens rekenmodel en resultaten 
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Tellingen Hertenweg Kraggenburg 
2009 Tussen Zuiderringweg en Voorstraat

Licht Middelzwaar Zwaar Totaal
Etmaal 138 7 4 149
Ochtenspits 19 0 0 20
Avondspits 26 2 1 29

2009 Tussen Voorstraat en Zwartemeerweg
Licht Middelzwaar Zwaar Totaal

Etmaal 197 7 5 209
Ochtenspits 25 0 0 26
Avondspits 37 2 1 40

2020 Tussen Zuiderringweg en Voorstraat
Licht Middelzwaar Zwaar Totaal

Etmaal 820 9 7 836
Ochtenspits 73 1 0 75
Avondspits 89 2 1 93

2020 Tussen Voorstraat en Zwartemeerweg
Licht Middelzwaar Zwaar Totaal

Etmaal 285 10 7 302
Ochtenspits 28 1 1 30
Avondspits 41 2 1 45





rekenparameters

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: eerste model

Model eigenschap

Omschrijving eerste model
Verantwoordelijke Wim
Rekenmethode RMW-2012
    
Aangemaakt door Wim op 4-7-2018
Laatst ingezien door Wim op 6-9-2018
Model aangemaakt met Geomilieu V4.30
    
Dagperiode 07:00 - 19:00
Avondperiode 19:00 - 23:00
Nachtperiode 23:00 - 07:00
Samengestelde periode Lden
Waarde Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte 0
Rekenhoogte contouren 4,5
Detailniveau toetspunt resultaten Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids Groepsresultaten
Berekening volgens rekenmethode RMG-2012
Zoekafstand [m] --
Max. reflectie afstand tot bron [m] --
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m] --
Standaard bodemfactor 1,00
Zichthoek [grd] 2
Maximum reflectiediepte 1
Reflectie in woonwijkschermen Ja
Geometrische uitbreiding Volledige 3D analyse
Luchtdemping Conform standaard
Luchtdemping [dB/km] 0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie Conform standaard
Waarde voor C0 3,50

6-9-2018 9:54:49Geomilieu V4.30



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam Omschr. ISO_H ISO M. Hdef. Type Cpl Cpl_W Helling Wegdek V(MR(D)) V(MR(A)) V(MR(N)) V(MR(P4)) V(LV(D)) V(LV(A))

1 Voorstraat 60 km/uur      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  60  60
2 Voorstraat 30 km/uur      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30
4 Hertenweg 60 km/uur      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  60  60
5 Hertenweg 60 km/uur      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W0 -- -- -- --  60  60
3 Jacob Bruintjesstraat 30 km/uur      0,00      0,00 Relatief Verdeling False  1,5   0 W9a -- -- -- --  30  30

6-9-2018 9:55:42Geomilieu V4.30



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam V(LV(N)) V(LV(P4)) V(MV(D)) V(MV(A)) V(MV(N)) V(MV(P4)) V(ZV(D)) V(ZV(A)) V(ZV(N)) V(ZV(P4)) Totaal aantal %Int(D) %Int(A) %Int(N) %Int(P4) %MR(D) %MR(A)

1  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --    500,00   6,80   3,30   0,65 -- -- --
2  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    500,00   6,80   3,30   0,65 -- -- --
4  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --    942,00   6,70   3,30   0,80 -- -- --
5  60 --  60  60  60 --  60  60  60 --    340,00   6,70   3,30   0,80 -- -- --
3  30 --  30  30  30 --  30  30  30 --    500,00   6,80   3,30   0,65 -- -- --

6-9-2018 9:55:42Geomilieu V4.30



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam %MR(N) %MR(P4) %LV(D) %LV(A) %LV(N) %LV(P4) %MV(D) %MV(A) %MV(N) %MV(P4) %ZV(D) %ZV(A) %ZV(N) %ZV(P4) MR(D) MR(A) MR(N) MR(P4) LV(D) LV(A)

1 -- --  98,00  99,00  98,00 --   1,00   1,00   1,00 --   1,00 --   1,00 -- -- -- -- --     33,32     16,34
2 -- --  98,00  98,00  98,00 --   1,00   1,00   1,00 --   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- --     33,32     16,17
4 -- --  98,10  98,10  98,10 --   1,07   1,07   1,07 --   0,83   0,83   0,83 -- -- -- -- --     61,91     30,50
5 -- --  94,40  94,40  94,40 --   3,30   3,30   3,30 --   2,30   2,30   2,30 -- -- -- -- --     21,50     10,59
3 -- --  98,00  98,00  98,00 --   1,00   1,00   1,00 --   1,00   1,00   1,00 -- -- -- -- --     33,32     16,17

6-9-2018 9:55:42Geomilieu V4.30



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam LV(N) LV(P4) MV(D) MV(A) MV(N) MV(P4) ZV(D) ZV(A) ZV(N) ZV(P4) LE (D) 63 LE (D) 125 LE (D) 250 LE (D) 500 LE (D) 1k LE (D) 2k

1      3,18 --      0,34      0,16      0,03 --      0,34 --      0,03 --   77,34   85,55   90,09   94,44   99,53   92,20
2      3,18 --      0,34      0,16      0,03 --      0,34      0,16      0,03 --   76,89   81,31   88,17   89,40   92,72   85,95
4      7,39 --      0,68      0,33      0,08 --      0,52      0,26      0,06 --   71,93   79,76   85,15   92,34   99,50   95,88
5      2,57 --      0,75      0,37      0,09 --      0,52      0,26      0,06 --   68,76   76,82   82,75   88,92   95,33   91,75
3      3,18 --      0,34      0,16      0,03 --      0,34      0,16      0,03 --   76,89   81,31   88,17   89,40   92,72   85,95

6-9-2018 9:55:42Geomilieu V4.30



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam LE (D) 4k LE (D) 8k LE (A) 63 LE (A) 125 LE (A) 250 LE (A) 500 LE (A) 1k LE (A) 2k LE (A) 4k LE (A) 8k LE (N) 63 LE (N) 125 LE (N) 250 LE (N) 500 LE (N) 1k

1   86,87   77,14   73,54   81,85   86,11   90,74   96,26   88,93   83,59   73,67   67,15   75,36   79,89   84,25   89,33
2   80,83   74,24   73,75   78,17   85,03   86,26   89,58   82,81   77,69   71,10   66,69   71,12   77,97   79,21   82,52
4   89,04   78,28   68,85   76,68   82,08   89,26   96,43   92,80   85,97   75,21   62,70   70,53   75,92   83,11   90,27
5   84,94   74,71   65,69   73,74   79,68   85,84   92,26   88,67   81,87   71,64   59,53   67,59   73,52   79,69   86,10
3   80,83   74,24   73,75   78,17   85,03   86,26   89,58   82,81   77,69   71,10   66,69   71,12   77,97   79,21   82,52

6-9-2018 9:55:42Geomilieu V4.30



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam LE (N) 2k LE (N) 4k LE (N) 8k LE (P4) 63 LE (P4) 125 LE (P4) 250 LE (P4) 500 LE (P4) 1k LE (P4) 2k LE (P4) 4k LE (P4) 8k

1   82,01   76,67   66,95 -- -- -- -- -- -- -- --
2   75,75   70,64   64,04 -- -- -- -- -- -- -- --
4   86,65   79,81   69,05 -- -- -- -- -- -- -- --
5   82,52   75,71   65,48 -- -- -- -- -- -- -- --
3   75,75   70,64   64,04 -- -- -- -- -- -- -- --

6-9-2018 9:55:42Geomilieu V4.30



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld DeltaX DeltaY

    4,50      0,00    3    3

6-9-2018 9:55:42Geomilieu V4.30



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam Omschr. Bf

2 Voorstraat 30 km/uur -- 3,00m (L/R) 0,00
3 Jacob Bruintjesstraat 30 km/uur -- 3,00m (L/R 0,00
1 Voorstraat 60 km/uur -- 3,00m (L/R) 0,00
4 Hertenweg 60 km/uur -- 2,50m (L/R) 0,00
5 Hertenweg 60 km/uur -- 2,50m (L/R) 0,00

6-9-2018 9:55:42Geomilieu V4.30



modelgegevens

Model: eerste model
versie van Gebied - Gebied

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

Naam Omschr. Hoogte Maaiveld Hdef. Gebruiksfunctie Cp Zwevend Refl. 63 Refl. 125 Refl. 250 Refl. 500 Refl. 1k Refl. 2k Refl. 4k Refl. 8k

1 woningen     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
2 woningen     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
3 woningen     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
4 woningen     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
5 woningen     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6 woningen     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
7 woningen     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
8 woning     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
9 woning     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80
10 woning     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

11 woning     5,50      0,00 Relatief 0 dB False 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

6-9-2018 9:55:42Geomilieu V4.30
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2001‐2002‐

2003 

 
Verkennend bodem‐ en waterbodemonderzoek 

Jacob Bruintjesstraat (omg.) te Kraggenburg (rapportnummer 171617)  

 

1. INLEIDING 
1.1 ALGEMEEN 

In opdracht van Gemeente Noordoostpolder is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig 
bodem‐ en waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Jacob 
Bruintjesstraat te Kraggenburg. 
 

1.2 AANLEIDING EN DOELSTELLING 

Aanleiding tot het onderzoek is de geplande bouw van woningen ter plaatse van het 
onderzoeksterrein. 
 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein.  
Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor 
het toekomstige gebruik van de locatie (wonen). 
 
Doel van het verkennend waterbodemonderzoek is het bepalen van de kwaliteit en de kwantiteit van 
de waterbodem (slib) ter plaatse van de te baggeren watergang(en), teneinde de toepassings‐
mogelijkheden en het volume van het vrijkomende waterbodemmateriaal te kunnen bepalen.  
  

1.3 KWALITEITSBORGING 

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

 

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

 
Naast kwaliteit is onafhankelijkheid van groot belang om onze opdrachtgever van dienst te zijn met 
het beste advies voor zijn vraagstuk. 
Wij merken dan ook op dat er geen functionele relatie bestaat tussen opdrachtgever en Eco Reest 
BV, hetgeen betekent dat het advies van Eco Reest onafhankelijk is van de belangen van de 
opdrachtgever en derden. 
 
Conform de eisen uit onze ethische code houdt Eco Reest alle gegevens geheim, waarvan wij 
kennisnemen als gevolg van de uitvoering van de werkzaamheden, behoudens in geval van wettelijke 
verplichtingen. 
 
De veldwerkzaamheden en laboratorium werkzaamheden zijn uitgevoerd volgens de actuele 
beoordelingsrichtlijn en accreditatieschema, en de onderzoeksstrategie is opgesteld conform de 
geldende NEN normen en protocollen, zoals hierna beschreven. 
 
1.3.1 Onderzoeksstrategie 

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

Aspect onderzoek  Toegepaste norm 

Strategie vooronderzoek landbodem 
Strategie vooronderzoek waterbodem 

NEN 5725:2009 
NEN 5717:2009 

Strategie verkennend (chemisch) onderzoek NEN 5740:2009 

Strategie verkennend waterbodemonderzoek NEN 5720:2009 

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

Het onderzoek heeft plaatsgevonden onder procescertificaat op grond van de BRL 2000 “Veldwerk 
bij milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Eco Reest BV Zuidwolde is gecertificeerd en erkend 
door het ministerie van I en M. 
 
Het veldwerk heeft plaats gevonden conform protocol 2001 “Plaatsen van handboringen en 
peilbuizen ten behoeve van het nemen van grond‐ en grondwatermonsters”, protocol 2002 “Het 
nemen van grondwatermonsters”, en protocol 2003 “Veldwerk bij milieuhygiënisch waterbodem‐
onderzoek” waarbij de werkzaamheden zijn uitgevoerd door gecertificeerde en erkende 
veldmedewerkers. 
 
Het certificaatnummer is 659231, en de certificerende instelling is LRQA te Rotterdam.  
In onderstaande tabel zijn de kwaliteitsaspecten opgenomen voor de uitvoering van het veldwerk. 
 
Tabel 1.2. Erkende veldwerkers 

Aspect onderzoek  Toegepaste 
protocol 

Erkend veldmedewerker 

Uitvoering monsterneming grond  protocol 2001 Dhr. W.B. Aasman 
Dhr. M. Polling 

Uitvoering monsterneming grondwater  protocol 2002 Dhr. M. Polling

Uitvoering monsterneming waterbodem  protocol 2003 Dhr. W.B. Aasman 

 
Eventuele afwijkingen op de protocollen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen zijn 
weergegeven in § 3.4. 
 
De bedrijf‐ en persoonserkenningen en het certificaatnummer zijn te verifiëren op de volgende 
website:  
http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/erkenningen/zoekmenu/ 
 
1.3.3 Laboratoriumwerkzaamheden 

De analyses zijn uitgevoerd conform de AS 3000 “Laboratoriumanalyses voor milieuhygiënisch 
bodemonderzoek”, waarvoor Eurofins Analytico B.V. is geaccrediteerd en erkend door het ministerie 
van I en M. 
 
De monsterconservering is uitgevoerd conform protocol 3001 “Conserveringsmethoden en 
conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 
Eurofins Analytico B.V. is een NEN‐EN‐ISO/IEC 17025 geaccrediteerd laboratorium, met 
certificaatnummer L010. Het certificaat is bijgevoegd in bijlage 6. 



  Pagina 7 van 19   

 
 

 
2001‐2002‐

2003 

 
Verkennend bodem‐ en waterbodemonderzoek 

Jacob Bruintjesstraat (omg.) te Kraggenburg (rapportnummer 171617)  

 

Eventuele afwijkingen op de normen, die tijdens de uitvoering naar voren zijn gekomen, zijn 
weergegeven in § 4.1.1. 
 

1.4 LEESWIJZER 

In hoofdstuk 2 is de basisinformatie weergegeven van het onderzoeksgebied en wordt een 
samenvatting van de relevante informatie uit het vooronderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 zijn de 
veldwerkzaamheden en waarnemingen tijdens het onderzoek beschreven, gevolgd door de toetsing 
van de analyseresultaten in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5 is een samenvatting opgenomen en zijn de 
conclusies en aanbevelingen weergegeven. 
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2. VOORONDERZOEK (NEN 5725/NEN 5717:2009) 
2.1 ALGEMEEN 

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

Tabel 2.1 Basisinformatie 

Adres   Jacob Bruintjesstraat (ong.)

Plaats  Kraggenburg

Oppervlakte onderzoekslocatie  60.930 m2

Kadastrale aanduiding  Gemeente Noordoostpolder, sectie CX nr. 77 

x‐ en y‐coördinaten   x: 189.779, y: 519.375

Toekomstig gebruik  Wonen 

Huidig gebruik  Agrarisch 

Voormalig gebruik  Agrarisch

Verrichte handelingen met grond, 
verhardingsmateriaal en/of afval 

Niet op voorhand bekend 

Toepassingen van asbesthoudende 
materialen 

Geen

Bodemonderzoeken  Verkennend (water)bodemonderzoek, Econsultancy, rapport 
10035323, 12‐8‐2010; Geen gehalten >S in boven‐ en ondergrond, 
barium>S in grondwater, slib; OCB licht verhoogd; aangemerkt als 
verspreidbaar op aangrenzende percelen. 

 

2.1.2 Mate van verdachtheid en type onderzoek 

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

2.2 VOORONDERZOEK 

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

Om meer inzicht te verkrijgen in de historie van het terrein zijn diverse bronnen geraadpleegd.  
De resultaten van dit vooronderzoek zijn onderstaand beschreven. 
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Voormalig bodemgebruik 
Bij de gemeente Noordoostpolder zijn met betrekking tot de locatie geen milieu‐ en/of bouwdossiers 
bekend. De locatie is sinds de drooglegging van de Noordoostpolder (1942) in gebruik geweest als 
landbouwgrond (weiland en/of bouwland). Met betrekking tot de sloot op de locatie zijn geen 
nadere gegevens bekend geworden. Aan de noordzijde grenst de locatie aan woningen, die gebouwd 
zijn tussen 1973 en 1976. Ten westen van de locatie bevinden zich woningen die in 1998 zijn 
gebouwd. 
 
Huidig bodemgebruik (incl. locatie inspectie) 
In de huidige situatie is de locatie in gebruik als weiland, met een afwateringssloot.Op grond van de 
waarnemingen bij de terreininspectie is aan de zuidwestzijde van de locatie (mogelijk) een depot 
grond op het maaiveld aanwezig geweest. 
Tijdens de terreininspectie is het maaiveld onderworpen aan een visuele inspectie met betrekking tot 
asbest verdacht materiaal. Dergelijk materiaal is visueel niet waargenomen. 
 
Toekomstig bodemgebruik  
De opdrachtgever is voornemens de locatie te ontwikkelen ten behoeve van woningbouw. 
 
2.2.2 Volledigheid en betrouwbaarheid vooronderzoek 

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

Er zijn bij de uitvoering van het vooronderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5725:2009 en/of de NEN 5717:2009 naar voren gekomen. 
 

2.3 ONDERZOEKSHYPOTHESEN EN STRATEGIËN 

Uit het vooronderzoek volgt de hypothese voor het verkennend bodemonderzoek. Op basis van het 
vooronderzoek is de onderzoekslocatie aan te merken als onverdacht voor bodemverontreiniging(en). 
Op  basis  van  de  informatie  uit  het  vooronderzoek  is  het  verkennend  bodemonderzoek  opgezet 
conform de richtlijnen zoals deze zijn vastgesteld in de NEN 5740:2009, § 5.2. Het onderzoeksterrein 
is beschouwd als een grootschalige onverdachte  locatie. Gelet op de resultaten van het voorgaande 
onderzoek is de bovengrond aanvullend geanalyseerd op OCB. 
 
Op basis van de informatie uit het vooronderzoek is het verkennend waterbodemonderzoek opgezet 
conform de  richtlijnen  zoals deze  zijn vastgesteld  in de NEN 5720:2009, § 5.4.15. De watergang  is 
beschouwd als een onverdachte watergang van het type overig lintvormig. 
 
Er heeft geen onderzoek naar het voorkomen van asbest op basis van de NEN 5707:2015 en/of de 
NTA 5727:2004 plaatsgevonden, aangezien er uit het vooronderzoek en de locatie inspectie geen 
vermoeden is ontstaan met betrekking tot het voorkomen van asbesthoudend materiaal in de 
bodem. Wel is er tijdens het boorwerk extra aandacht besteed aan het beoordelen van het materiaal 
op de aanwezigheid van asbest(verdacht materiaal). 
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3.  VELDWERKZAAMHEDEN 

3.1 WERKZAAMHEDEN 

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

De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 3 oktober 2017 en het grondwater is 
bemonsterd op 10 oktober 2017. 
Het veldwerk heeft bestaan uit het verrichten van 11 boringen tot circa 2,0 m‐mv (nrs. 1 t/m 11) en 
25 boringen tot 0,5 m‐mv (nrs. 12 t/m 35).  
De boringen nrs. 1 t/m 7, gelijkelijk verdeeld over het onderzoeksterrein zijn vervolgens doorgezet 
tot 2,3 m‐mv en afgewerkt met een peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek (filterstelling 
1,3‐2,3 m‐mv, grondwaterstand 0,8 m‐mv). 
 
Van het opgeboorde materiaal zijn per 50 cm, of per afwijkende bodemlaag representatieve 
monsters genomen, die zijn beschreven qua textuur, geur en kleur.  
 
In bijlage 1.2 is een situatieschets van het terrein opgenomen met daarop aangegeven de ligging van 
de monsterpunten. 
 
3.1.2 Uitvoering werkzaamheden grondwater 

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

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

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

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

 
Voor de resultaten van de bij de monstername in het veld uitgevoerde grondwatermetingen wordt 
verwezen naar bijlage 3.2. 
 

Het geleidingsvermogen bleek voldoende constant om over te gaan tot bemonstering.  Het 
grondwater uit peilbuis 2 is echter beschouwd als troebel, bij de beoordeling van de analyses dient te 
worden vastgesteld of dit van invloed is geweest op het resultaat. 
 
3.1.3 Uitvoering werkzaamheden waterbodem  

De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden op 3 oktober 2017. De watergang is 
bemonsterd met behulp van een zuigerboor vanaf de kant.  
 
De monsters (boringen nrs. St. 1 t/m St. 10) zijn in de lengte in een gelijkmatig patroon verdeeld over 
de te onderzoeken watergang, waarbij de slibsteken in de breedte (zoveel mogelijk) aselect zijn 
verdeeld.  
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3.2 BODEMOPBOUW 

De bodem van de locatie is als volgt samen te vatten: 
 
Tabel 3.1 Bodemopbouw 

Diepte (m‐mv) 
 

Omschrijving 
 

0,0  ‐ 1,0  Klei, zwak zandig

1,0  ‐ 2,3  Matig fijn zand 

    2,3  Diepst verkende bodemlaag

 
Het grondwaterniveau is tijdens de monstername van het grondwater vastgesteld op een diepte van 
0,5 tot 0,6 m‐mv. 
 

3.3 ZINTUIGLIJKE WAARNEMINGEN 

Het terrein en het opgeboorde en opgezogen materiaal zijn in het veld zintuiglijk beoordeeld op 
bijzonderheden.  
Hierbij zijn er geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren gekomen. 
 
Ter plaatse van de sloot is matig siltig slib waargenomen. De dikte van de sliblaag bedraagt circa 10 
cm.  
 
Bij de beoordeling van het terrein en het opgeboorde materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde en/of 
opgezogen materiaal ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 
Wij merken op dat er geen asbestanalyses van de grond, het slib en/of puin hebben plaatsgevonden 
en dat het bodemonderzoek niet is verricht op basis van de NEN 5707:2015 (Inspectie en 
monsterneming van asbest in bodem en partijen grond) en/of NEN 5897:2015 (Inspectie en 
monsterneming van asbest in bouw‐ en sloopafval en recyclinggranulaat) en/of de richtlijn NTA 
5727:2004 “Monsterneming en analyse van asbest in waterbodem en baggerspecie”.  
 

3.4 AFWIJKINGEN 

3.4.1 Afwijkingen werkzaamheden 

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de geldende  
protocollen 2001, 2002 en/of 2003 naar voren gekomen. 
 
3.4.2 Afwijkingen strategie(ën) 

Er zijn bij de uitvoering van het onderzoek geen relevante afwijkingen ten opzichte van de NEN 
5740:2009 en/of de NEN5720:2009 naar voren gekomen. 
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4. ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING 
4.1 ANALYSEMONSTERS 

De volgende monsters zijn geanalyseerd: 
 
Tabel 4.1 Analysemonsters 

Monster 
Diepte/ 

filter (m‐mv) 
Motivatie  Analyse 

Mp. 7, 10, 12 t/m 18  0,0‐0,5  Bovengrond Standaardpakket bodem, 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) 

Mp. 1, 6, 11, 19 t/m 24  0,0‐0,5  Bovengrond Standaardpakket bodem, 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) 

Mp. 2, 3, 8, 25 t/m 29  0,0‐0,5  Bovengrond Standaardpakket bodem, 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) 

Mp. 4, 5, 9, 30 t/m 36  0,0‐0,5  Bovengrond Standaardpakket bodem, 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) 

Mp. 3, 4, 5, 9  1,0‐2,0  Ondergrond Standaardpakket bodem 

Mp. 1, 2, 8  1,0‐2,0  Ondergrond Standaardpakket bodem 

Mp. 6, 7, 10, 11  1,0‐2,0  Ondergrond Standaardpakket bodem 

Pb. 1  1,3‐2,3  Grondwater Standaardpakket grondwater 

Pb. 2  1,3‐2,3  Grondwater Standaardpakket grondwater 

Pb. 3  1,3‐2,3  Grondwater Standaardpakket grondwater 

Pb. 4  1,3‐2,3  Grondwater Standaardpakket grondwater 

Pb. 5  1,3‐2,3  Grondwater Standaardpakket grondwater 

Pb. 6  1,3‐2,3  Grondwater Standaardpakket grondwater 

Pb. 7  1,3‐2,3  Grondwater Standaardpakket grondwater 

St. 1 t/m 10   0,0‐0,1  Sliblaag 
watergang  

Standaardpakket waterbodem (A), 
organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB) 

 

Analysemonsters zijn in het laboratorium voorbehandeld conform de eisen, opgesteld in het  
AS 3000 (Laboratoriumanalyses voor grond‐, waterbodem‐ en grondwateronderzoek). 
 
Het  analysepakket  “standaardpakket  bodem”  bestaat  uit  de  paramaters  droge  stof,  lutum  en 
organische stof, zware metalen  (barium, cadmium, kwik, kobalt, koper, molybdeen, nikkel,  lood en 
zink), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK), polychloorbifenylen (PCB) en minerale olie 
GC (C10‐C40). 
 
Het  analysepakket  “standaardpakket  water”  bestaat  uit  de  paramaters  zware  metalen  (barium, 
cadmium,  kwik,  kobalt,  koper,  molybdeen,  nikkel,  lood  en  zink),  vluchtige  aromatische 
koolwaterstoffen  (BTEXN), vluchtige organische chloorhoudende oplosmiddelen  (VoCl) en minerale 
olie  GC  (C10‐C40).  De  zuurgraad  (pH)  en  geleidbaarheid  (EGV)  zijn  in  het  veld  bepaald  bij 
monsterneming. 
 
Het standaardpakket waterbodem (A); waterbodem en baggerspecie uit regionaal water bestaat uit 
de parameters: droge stof, lutum, organische stof (gloeiverlies), zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Hg, 
Mo, Ni, Pb en Zn), minerale olie GC (C10‐C40), polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK 10 
VROM), polychloorbifenylen (PCB’s). 
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Op basis van de resultaten van het voorgaande onderzoek zijn de mengmonsters van de bovengrond 
en het slib ter plaatse van de sloot tevens geanalyseerd op organochloorbestrijdingsmiddelen (OCB). 
 
4.1.1 Afwijkingen analysemonsters 

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

4.2 TOETSING ANALYSERESULTATEN 

4.2.1 Toetsing grond en grondwater  

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

Concentratieniveau  Betekenis 
Weergave 
tabellen  

Weergave 
bijlage 5 

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

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

‐ 

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

> I‐waarde  Sterke verhoging gemeten  *** 

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

AW‐waarde of S‐waarde is lager dan de niet verhoogde rapportagegrens  (‐) 
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4.2.2 Toetsing waterbodem 

De toetsing van de analyseresultaten vindt plaats conform de Bodem Toets‐ en Validatieservice 
(BoToVa), waarbij de toetsmodules T1, T3 en T5 zijn gehanteerd 
 
De resultaten zijn getoetst aan de normen voor verspreiding op aangrenzende percelen, toepassing 
in oppervlaktewater en toepassing op landbodem. 
 
Voor de toepassing op landbodem en toepassing in oppervlaktewater is gebruik gemaakt van de 
BoToVa toetsen T1 (beoordeling kwaliteit grond of bagger bij toepassing op of in de bodem) en T3 
(beoordeling kwaliteit van bagger en ontvangende bodem bij toepassing in een 
oppervlaktewaterlichaam. 
Voor de toetsing ten behoeve van verspreiding op aangrenzende percelen is gebruik gemaakt van de 
BoToVa toets T5 (beoordeling kwaliteit van bagger bij verspreiden op aangrenzend perceel). 
 
In de tabel in de navolgende paragraaf zijn de analyseresultaten van de onderzochte waterbodem 
(slib) geïnterpreteerd aan de hand van de normen uit het generieke kader van het Besluit 
Bodemkwaliteit (Regeling bodemkwaliteit). Onder de betreffende tabel wordt de toetsuitslag 
besproken.   
 
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4. In de tabellen in bijlage 5 zijn de 
analyseresultaten beoordeeld aan de hand van de toetsingswaarden.  
 
De betekenis van de toetsingswaarden en de wijze van weergave staan vermeld in onderstaand 
overzicht: 
 
Tabel 4.3 Legenda toetsing slibkwaliteit  

Klasse t.b.v. Toepassing op 
landbodem (BoToVa T1) 

Toepasbaarheid in oppervlaktewater
(BoToVa T3) 

Verspreidbaarheid op aangrenzend 
perceel (BoToVa T5) 

Landbouw/natuur  Vrij toepasbaar
Verspreidbaar 

Wonen  Klasse A

Industrie  Klasse B
Niet Verspreidbaar 

Niet toepasbaar Niet 
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4.3 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GROND 

Tabel 4.4 Analyseresultaten grond en toetsing  

Monster 
Diepte/ 

filter (m‐mv) 
Motivatie  Analyse 

Mp. 7, 10, 12 t/m 18  0,0‐0,5  Bovengrond Drins; 0,056 

Mp. 1, 6, 11, 19 t/m 24  0,0‐0,5  Bovengrond Drins; 0,044, Alfa‐endosulfan; 0,0011

Mp. 2, 3, 8, 25 t/m 29  0,0‐0,5  Bovengrond Drins; 0,058 

Mp. 4, 5, 9, 30 t/m 36  0,0‐0,5  Bovengrond Drins; 0,007 

Mp. 3, 4, 5, 9  1,0‐2,0  Ondergrond ‐

Mp. 1, 2, 8  1,0‐2,0  Ondergrond ‐

Mp. 6, 7, 10, 11  1,0‐2,0  Ondergrond ‐

 
Uit tabel 4.4 blijkt het volgende. . 
In de mengmonsters van de bovengrond (mp. 7, 10, 12 t/m 18, mp. 1, 6, 11, 19 t/m 24, mp. 2, 3, 8, 25 
t/m 29 en mp. 4, 5, 9, 30 t/m 36) overschrijden de gehalten aan drins en plaatselijk Alfa‐endosulfan 
de achtergrondwaarden. Deze gehalten houden waarschijnlijk verband met de toepassing van 
bestrijdingsmiddelen in het verleden. 
In de mengmonsters van de ondergrond (mp. 3, 4, 5, 9, mp. 1, 2, 8 en mp. 6, 7, 10, 11) zijn geen 
gehalten aan de onderzochte parameters gemeten boven de achtergrondwaarden en/of 
detectiegrenzen. 
 

4.4 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT GRONDWATER 

Tabel 4.5 Analyseresultaten grondwater en toetsing 

Monster 
Diepte/ 

filter (m‐mv) 
Motivatie  Gehalte in µg/l en toetsing 

Pb. 1  1,3‐2,3  Grondwater Barium; 79 

Pb. 2  1,3‐2,3  Grondwater Barium; 160 

Pb. 3  1,3‐2,3  Grondwater Barium; 96 

Pb. 4  1,3‐2,3  Grondwater Barium; 95 

Pb. 5  1,3‐2,3  Grondwater Barium; 220 

Pb. 6  1,3‐2,3  Grondwater Barium; 190 

Pb. 7  1,3‐2,3  Grondwater Barium; 190 

 
Uit tabel 4.6 blijkt het volgende. 
In het grondwater uit de peilbuizen nrs. 1 t/m 7 overschrijden de gehalten aan barium de 
streefwaarde. Deze gehalten zijn waarschijnlijk een gevolg van (fluctuerende) van nature verhoogde 
achtergrondconcentraties, die vaker voorkomen in de regio.  
 
Gelet op de hoogte van de gemeten gehalten aan organische parameters achten wij het niet 
aannemelijk dat de resultaten van het grondwatermonster uit peilbuis 2 negatief zijn beïnvloed door 
de beluchting van het betreffende monster. 
De gestandaardiseerde gehalten aan diverse organische verbindingen liggen boven de 
streefwaarden. Dit is echter een gevolg van de rekencorrectie in relatie tot de gerapporteerde 
detectiegrenzen, en duidt niet op de aanwezigheid van verhoogde gehalten aan organische 
verbindingen in de betreffende grondwatermonsters. 
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4.5 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT WATERBODEM 

Tabel 4.3 Toetsing resultaten slib watergang  

Analyse‐ 
monster  Toepassing op 

landbodem; Klasse 

Bepa‐
lende 
para‐

meter(s) 

Toepassing in 
oppervlakte‐

water 

Bepa‐
lende 
para‐

meter(s)

Verspreiding op 
aangrenzend 

perceel 

Bepalende 
para‐meter(s)

St. 1 t/m 10   Landbouw/natuur  ‐  Klasse B Aldrin Verspreidbaar  ‐

 

Toepassing op landbodem 
Bij toetsing van de resultaten ten behoeve van toepassing op landbodem voldoet het slib ter plaatse 
van de onderzochte sloot op de locatie aan de normen voor klasse Landbouw/Natuur. 
 

Toepassing in oppervlaktewater 
Bij toetsing van de resultaten ten behoeve van toepassing in oppervlaktewater is het slib ter plaatse 
van de onderzochte sloot op de locatie aangemerkt als klasse B, op basis van het gemeten gehalte 
aan aldrin. 
 
Verspreiding op het aangrenzend perceel 
Ter plaatse van de onderzochte sloot op de locatie voldoet het slib aan de normen voor 
verspreidbaarheid op aangrenzende percelen. 
 
Vergelijking resultaten voorgaand en huidig onderzoek 
Ter plaatse van de onderzochte sloot op de locatie zijn bij voorgaand onderzoek (Econsultancy, 
rapport 10035323, 12‐8‐2010; zie tabel 2.1) licht verhoogde gehalten aan DDD en DDE in het slib 
gemeten. Het slib werd destijds aangemerkt als verspreidbaar op aangrenzende percelen.  
 
De huidige resultaten komen hiermee globaal overeen. Bij het huidige onderzoek is in het slib uit de 
sloot een licht verhoogd gehalte aan aldrin gemeten. DDD en DDE zijn thans niet verhoogd gemeten.  
 
De oorzaak van deze verschillen is op basis van het huidige totaal aan gegevens niet eenduidig aan te 
geven. 
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5. SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

5.1 SAMENVATTING 

In opdracht van Gemeente Noordoostpolder is door Eco Reest BV een verkennend milieukundig 
bodem‐ en waterbodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van een locatie aan de Jacob 
Bruintjesstraat te Kraggenburg. 
 
Aanleiding tot het onderzoek is de geplande bouw van woningen ter plaatse van het 
onderzoeksterrein. 
 
Doel van het verkennend bodemonderzoek is een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele 
aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en in het grondwater van het onderzoeksterrein.  
Dit gebeurt teneinde te bepalen of er vanuit milieuhygiënisch oogpunt belemmeringen bestaan voor 
het toekomstige gebruik van de locatie (wonen). 
 
Doel van het verkennend waterbodemonderzoek is het bepalen van de kwaliteit en de kwantiteit van 
de waterbodem (slib) ter plaatse van de te baggeren watergang(en), teneinde de toepassings‐
mogelijkheden en het volume van het vrijkomende waterbodemmateriaal te kunnen bepalen.  
 
Vooronderzoek 
De locatie is sinds de drooglegging van de Noordoostpolder (1942) in gebruik geweest als 
landbouwgrond (weiland en/of bouwland). In de huidige situatie is de locatie in gebruik als weiland, 
met een afwateringssloot. De opdrachtgever is voornemens de locatie te ontwikkelen ten behoeve 
van woningbouw. 
 
Veldwerkzaamheden 
Uit de veldwerkzaamheden blijkt dat de bodem van de onderzochte locatie tot circa 2,3 m‐mv 
opgebouwd is uit zand en klei. In de sloot is een laag licht siltig slib met een dikte van circa 10 cm 
waargenomen. 
Het grondwaterniveau is tijdens het onderzoek vastgesteld op 0,5 tot 0,6 m‐mv. Tijdens het veldwerk 
zijn geen voor het onderzoek van belang zijnde waarnemingen naar voren gekomen. Bij de 
beoordeling van het terrein en het opgeboorde en opgezogen materiaal is ook speciaal gelet op 
asbest(houdende) materialen. Deze zijn zintuiglijk niet op de bodem en in het opgeboorde en 
opgezogen materiaal ter plaatse van het onderzoeksterrein waargenomen.  
 
Uit de chemische analyses is het volgende naar voren gekomen: 
 
Grond: 
In de bovengrond overschrijden de gehalten aan drins en plaatselijk Alfa‐endosulfan de 
achtergrondwaarden. In de ondergrond zijn geen gehalten aan de onderzochte parameters gemeten 
boven de achtergrondwaarden en/of detectiegrenzen. 
 
Grondwater: 
In het grondwater overschrijden de gehalten aan barium de streefwaarde. 
 
Waterbodem/slib 
In de waterbodem in de sloot is een licht verhoogd gehalte aan aldrin gemeten.  



  Pagina 18 van 19   

 
 

 
2001‐2002‐

2003 

 
Verkennend bodem‐ en waterbodemonderzoek 

Jacob Bruintjesstraat (omg.) te Kraggenburg (rapportnummer 171617)  

 

5.2 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

Verkennend bodemonderzoek  
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat in de bovengrond en in het grondwater overschrijdingen van 
de achtergrond‐ en streefwaarden uit de Wet bodembescherming zijn aangetoond.  
 
De onderzoekshypothese, zijnde een onverdachte locatie, is hiermee derhalve verworpen. 
 
Gezien de aard en de concentraties van de aangetoonde parameters in relatie tot de toekomstige 
woonbestemming van het terrein, concluderen wij dat verhoogde risico's voor de volksgezondheid 
en/of het milieu op basis van de aangetoonde milieuhygiënische bodemkwaliteit, niet te verwachten 
zijn. De resultaten van het onderzoek vormen dan ook geen aanleiding tot nader onderzoek en zijn 
geen milieuhygiënische belemmering in relatie tot de toekomstige woonbestemming van het terrein. 
 
Verkennend waterbodemonderzoek 
Toepassing op landbodem 
Bij toetsing van de resultaten ten behoeve van toepassing op landbodem voldoet het slib ter plaatse 
van de onderzochte sloot op de locatie aan de normen voor klasse Landbouw/Natuur en kan als 
zodanig multifunctioneel worden toegepast op landbodem. 
 

Toepassing in oppervlaktewater 
Bij toetsing van de resultaten ten behoeve van toepassing in oppervlaktewater is het slib ter plaatse 
van de onderzochte sloot op de locatie aangemerkt als klasse B, en kan het slib worden toegepast in 
een gebied waar de maximale waarden voor kwaliteitsklasse B zijn toegestaan en de ontvangende 
waterbodem van dezelfde, of mindere kwaliteit is dan de onderzochte partij.  
 
Verspreiding op het aangrenzend perceel 
Ter plaatse van de onderzochte sloot op de locatie voldoet het slib aan de maximale waarden voor 
verspreiding over het aangrenzend perceel. 
 
Het plan om bagger te verwerken moet ten minste vijf werkdagen van te voren worden gemeld bij 
https://www.meldpuntbodemkwaliteit.nl 
 
De meldingsplicht geldt voor alle toepassingen van grond en baggerspecie, met uitzondering van: 

 de toepassing van grond of baggerspecie door particulieren;  

 het toepassen van grond of baggerspecie binnen een landbouwbedrijf indien de grond 
of baggerspecie afkomstig is van een tot dat landbouwbedrijf behorend perceel grond 
waarop een vergelijkbaar gewas wordt geteeld als op het perceel grond waar de grond of 
baggerspecie wordt toegepast;  

 het verspreiden van baggerspecie uit een watergang over de aan de watergang grenzende 
percelen;  

 het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden kleiner dan 50 m³. Voor 
het toepassen van schone grond en baggerspecie in hoeveelheden vanaf 50 m³ moet 
eenmalig de toepassingslocatie worden gemeld.       

 
Voor de verwerking van de onderhoudsspecie die voldoet aan de maximale waarden voor 
verspreiding over het aangrenzend perceel geldt in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit 
(Regeling bodemkwaliteit) dat: 
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2001‐2002‐

2003 

 
Verkennend bodem‐ en waterbodemonderzoek 

Jacob Bruintjesstraat (omg.) te Kraggenburg (rapportnummer 171617)  

 

- Vrijkomende specie tot aan de perceelsgrens mag worden verspreid. Hiervoor geldt een 
ontvangstplicht t.a.v. het aangrenzende perceel.  

- Er hoeft niet getoetst te worden aan de kwaliteit van de ontvangende bodem. 
- De verspreiding over aangrenzende percelen hoeft niet te worden gemeld. 

 
Als er vragen zijn naar aanleiding van het onderzoek dan kunt u contact opnemen met ons bureau. 
 
Eco Reest BV 
Ing. M. van den Broek 
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Behoort bij rapport: 
Jacob Bruintjesstraat (ong.)  
Kraggenburg 
171617 

 



Bijlage 1.1 
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BIJLAGE 2 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behoort bij rapport: 
Jacob Bruintjesstraat (ong.)  
Kraggenburg 
171617 

 



Kadastraal bericht object 

Dienst voor het kadaster en de openbare registers in Nederland 
Gegevens over de rechtstoestand van kadastrale objecten, met uitzondering van de 
gegevens inzake hypotheken en beslagen 

Betreft: NOORDOOSTPOLDER CX 77 
12-10-

2017
  Jacob Bruintjesstraat  KRAGGENBURG 11:11:35
Uw referentie: 171617 
Toestandsdatum: 11-10-2017 

Kadastraal object 
  Kadastrale aanduiding: NOORDOOSTPOLDER CX 77 

  Grootte: 6 ha 9 a 30 ca 
  Coördinaten: 189850-519347 

  
Omschrijving kadastraal 
object: TERREIN NIEUWBOUW-WONEN 

  Locatie: Jacob Bruintjesstraat 
  KRAGGENBURG 
  Ontstaan op: 2-1-1990 
  
  Ontstaan uit: NOORDOOSTPOLDER CX 77 

  

Publiekrechtelijke beperkingen 

  Er zijn geen beperkingen bekend in de Landelijke Voorziening WKPB en de 
Basisregistratie Kadaster. 

  

Gerechtigde 
 EIGENDOM 
  megahome.nl Grond B.V. 

  Reefsweg 2 
  7625 SR  ZENDEREN 
  Postadres: Postbus: 752 
  7600 AT  ALMELO 
  Zetel: ALMELO 
  KvK-nummer: 08199496 (Bron: Handelsregister) 
  Voor de meest actuele naam, zetel en adres, raadpleeg het KvK-nummer. 
  
  Recht ontleend aan: HYP4  63310/47    d.d. 12-9-2013  

 Eerst genoemde object in 
brondocument: 

NOORDOOSTPOLDER CX 77 

 Brondocumenten mogelijk 
van belang: HYP4  63343/133    d.d. 24-9-2013  

  HYP4  63391/188    d.d. 3-10-2013  
  
Nog niet (volledig) verwerkte brondocumenten: 
  LBD  6133   d.d. 1-11-2011  
  PERCEELSVORMING OPGESCHORT 
  

Einde overzicht 



De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt ten aanzien van de kadastrale 
gegevens zich het recht voor als bedoeld in artikel 2 lid 1 juncto artikel 6 lid 3 van de 
Databankenwet. 

 



Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 171617

12345
25

Voor een eensluidend uittreksel, Apeldoorn, 2 oktober 2017
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Deze kaart is noordgericht
Perceelnummer
Huisnummer
Vastgestelde kadastrale grens
Voorlopige kadastrale grens
Administratieve kadastrale grens
Bebouwing
Overige topografie

Schaal 1:2500

Kadastrale gemeente
Sectie
Perceel

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.
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https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=369&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=432&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=61&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=522&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=431&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=183&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=194&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=189&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=176&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=186&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=187&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=172&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=168&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=544&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=480&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=161&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=205&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=136&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=531&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=77&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=C&perceelnummer=1677&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=362&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=370&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=256&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=163&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=169&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=353&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=206&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=479&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=207&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=48&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=204&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=155&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=156&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=157&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=137&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=530&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=76&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=87&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=512&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=359&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=360&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=185&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=178&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=177&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=162&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=170&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=167&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=98&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=134&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=532&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=79&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=67&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=330&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=191&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=252&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=203&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=202&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=181&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=180&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=179&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=193&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=188&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=164&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=173&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=166&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=283&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=354&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=154&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=420&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=511&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=39&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=361&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=352&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=53&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=184&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=190&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=192&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=13&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=174&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=74&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=529&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=257&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=358&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=165&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=199&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=527&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=528&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=54&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=158&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=159&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=160&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=135&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=237&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=523&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=478&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=171&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=545&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=200&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=430&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=C&perceelnummer=3254&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=385&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=106&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=182&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=175&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=99&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=153&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=524&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART
https://kadaster-on-line.kadaster.nl/objsel.asp?kad_gem_code=NOP00&sectie=CX&perceelnummer=25&index_letter=G&z=HYPERLINK+KAART


171617
Omgevingsrapportage

 

 

Pagina 1 van 17 - 11-10-2017

 



Inhoudsopgave
Voorblad
Inhoudsopgave
Inleiding
Hertenweg
Plangebied Kraggenburg Zuid, Kraggenburg
Kaarten
Disclaimer
Toelich ng

 

 

Pagina 2 van 17 - 11-10-2017

 



Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Bij het plannen en uitoefenen van werkzaamheden is het van belang dat men al vroeg jdig rekening houdt met de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging. In dit document wordt een overzicht gegeven van loca es binnen het geselecteerde gebied, waarover bij de provincie Flevoland
bodeminforma e bekend is.

De informa e in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informa e: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreinigingloca es en Poten eel bodemverontreinigende ac viteiten

2. Detailinforma e (per loca e): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsac viteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en),
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informa e: Topografie, Luch otos en Asbest

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

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Locatie: Hertenweg

Loca e
Adres Hertenweg ong Kraggenburg

Loca ecode AA017100567

Loca enaam Hertenweg

Plaats Noordoostpolder

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL017100558

Status
Vervolg WBB Uitvoeren OO Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

19-06-1996 Verkennend onderzoek NVN 5740 Hertenweg Nillesen Milieu Adviesbureau 96-6

10-06-1997 Brf (briefrapport) Hertenweg Nillesen Milieu Adviesbureau

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

onbekend 9999 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

onverdachte ac viteit 9999 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: Plangebied Kraggenburg Zuid, Kraggenburg

Loca e
Adres Hertenweg, Gerrit Klokstraat, Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg

Loca ecode AA017101415

Loca enaam Plangebied Kraggenburg Zuid, Kraggenburg

Plaats Noordoostpolder

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL017101406

Status
Vervolg WBB Voldoende onderzocht Beoordeling Niet erns g, licht tot ma g verontreinigd

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Ja Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referen e

12-08-2010 Verkennend onderzoek NEN 5740 Plangebied Kraggenburg Zuid, Kraggenburg Econsultancy bv 10035323

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

onbekend 9999 9999 Niet van toepassing Per defini e Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Asbest loca es
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971

 

 

Pagina 8 van 17 - 11-10-2017

 



 

Luch oto 1981
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Luch oto 1989
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Luch oto 2000
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Luch oto 2003
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Luch oto 2006
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De bodeminforma e is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informa e verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat.
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van
deze informa e. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

Per 1 januari 2013 wordt, in opdracht van de provincie Flevoland, de bodeminforma e bijgehouden door de omgevingsdienst Flevoland, Gooi en
Vechtstreek.
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Toelich ng
Toelich ng op overzicht historisch bodembestand (HBB)

Tussen 2005 en 2007 hee  de provincie Flevoland een inventarisa e laten uitvoeren van poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor
de inventarisa e is gebruik gemaakt van twee archie ronnen, te weten:

Het archief van de Kamers van Koophandel in de provincie.1.
De op grond van de Hinderwet aan bedrijven verleende vergunningen.2.

Met beide bronnen wordt ruwweg de jdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informa e die in de genoemde bronnen ligt
opgeslagen, is een selec e gemaakt. Met deze inventarisa e kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsac viteiten op een
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informa e over poten eel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informa e bekend over het
(historische) bodemgebruik.

Het betre  de:

De historische luch oto’s van Flevoland (h p://historische-luch oto.flevoland.nl);
De asbestverdenkingenkaart (h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelich ng op de Historische luch oto's

In het verleden kan door bedrijfsac viteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische
luch oto's.

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

De provincie Flevoland hee  in verband met mogelijke bodemverontreiniging in 2004 archiefonderzoek laten verrichten naar het (mogelijk) voorkomen
van asbest in gebouwen en/of in de bodem. De doelstellingen van dit onderzoek waren:

Inzich ekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
De ligging van asbestverdachte loca es te bepalen.

De loca es staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link h p://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/. 
Het bijbehorende rapport “Asbestonderzoek Flevoland” is op deze pagina te raadplegen onder kopje “Achtergrondinforma e”.

De asbestverdenkingenkaart is te gebruiken om te bepalen of er een kans bestaat dat asbest aanwezig is in gebouwen en/of in de bodem. Vooral bij de
uitvoering van Historisch onderzoek, bijvoorbeeld in het kader van bodemonderzoek of gebiedsontwikkeling is deze informa e van belang. Op de kaart
zijn asbestverdachte loca es of gebieden weergegeven. In de kaart worden de volgende categorieën onderscheiden:

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

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

raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.
voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combina e met interviews met betrokken
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.
voer zonodig luch oto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combina e met
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) hee  de provincie Flevoland een aantal we elijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze
we elijke taken bodemgegevens. Deze administra eve gegevens worden opgeslagen in een bodeminforma esysteem.

Deze informa e betre :

Algemene loca egegevens
Afgegeven beschikking(en)
Historische bodembedreigende bedrijfsac viteiten
Uitgevoerde bodemonderzoeken
Aangetroffen verontreinigingen
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Uitgevoerde (deel-)saneringen
Restverontreinigingen
Historische bedrijfsac viteiten (HBB)

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende loca es, waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb- loca es), zijn ingevoerd in het
Bodem Informa e Systeem. Ook loca es, waarbij in een ander we elijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie
geregistreerd.

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

Ligging (adresgegevens);
Kadervan aanpak (vrijwillige ofvan overheidswege onderzoek/saneringwordt uitgevoerd);
Land- of waterbodemverontreiniging;
Milieuhygiënische beoordeling (ernst, spoed, goedkeuring saneringsplan, instemming saneringsresultaat/nazorgplan);
Vervolgac e.

Fasering van de aanpak

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

Het historisch onderzoek; daarin worden gegevens over het mogelijk ontstaan van bodemverontreiniging worden verzameld.1.
Het oriënterend onderzoek; daarin worden op de meest verdachte plaatsen monsters genomen, die in een
laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.

2.

Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.3.
Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.4.
Het evalua everslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd5.

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking gee  de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgen e en het jds p van de
sanering, het saneringsplan en het evalua everslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Erns ge bodemverontreiniging

De Wet bodembescherming gee  regels hoe om te gaan met een erns ge bodemverontreiniging. De provincies en de grote gemeenten zijn het
bevoegde gezag; zij zijn door de wet aangewezen om toe te zien op een juiste aanpak.

Spoedeisendheid sanering

De Wet bodembescherming onderscheidt al dan niet spoedeisende erns ge bodemverontreinigingen. Om over de spoed te kunnen beslissen is
informa e nodig over de risico’s van de bodemverontreiniging en de snelheid waarmee de verontreinigende stoffen zich met het grondwater
verspreiden. De risico’s zijn gebaseerd op het huidige of het voorgenomen gebruik van de bodem.

Een voorbeeld: de bodem is erns g verontreinigd met zware metalen. De zware metalen lossen niet op in het regenwater. De sanering is niet urgent als
de bodem gebruikt wordt als parkeerterrein. De sanering is wel urgent als de bodem als kinderspeelplaats of groentetuin wordt gebruikt.

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

Als een sanering spoedeisend is, maar nog niet direct kan plaats vinden, kan het bevoegde gezag jdelijke beveiligingen voorschrijven. Een voorbeeld
daarvan is het plaatsen van een hek rondom de verontreiniging.

Saneringsplan

Bij de sanering kan het gaan om verschillende typen maatregelen om de bodem weer schoon of geschikt te maken. Soms wordt alle verontreiniging
verwijderd, soms blij  alle verontreiniging zi en en wordt die op een andere manier onschadelijk gemaakt.
De ini a efnemer van de sanering is verplicht na het afronden van de sanering een evalua erapport bij de overheid in te dienen.
Als er verontreiniging in de bodem achterblij , moet de ini a efnemer van de sanering een zorgplan opstellen. Daarin staat op welke manier controle
plaats vindt en zonodig wordt bijgestuurd. Dit noemt men ook wel monitoring.

De bevoegde gezagen, bijvoorbeeld de Provincie Flevoland, kunnen saneringsbevelen geven voor het opruimen van erns ge bodemverontreiniging
waarvan de sanering spoedeisend is.
In eerdere wetgeving werden spoedeisende saneringen urgente saneringen genoemd. In dit rapport bedoelen wij met spoedeisend en urgent
hetzelfde.

 

Pagina 16 van 17 - 11-10-2017

 



Uitgevoerde bodemonderzoeken

Alle bij de Provincie bekende bodemonderzoeksrapporten zijn ingevoerd in het Bodem Informa e Systeem. Het betreffen bodemonderzoeken op
loca es waar (mogelijk) sprake is van een geval van erns ge bodemverontreiniging (Wbb-loca es). Bodemonderzoeken die in een ander we elijk kader
zijn uitgevoerd worden niet door provincie geregistreerd, tenzij er sprake is van een bodemverontreiniging; bijvoorbeeld bodemonderzoeken in het
kader van de Woningwet of de Wet milieubeheer.

Aangetroffen verontreinigingen

Bij de mate van verontreiniging wordt onderscheid in schone grond, licht verontreinigde grond en erns g verontreinigde grond. Om de bodem schoon,
licht verontreinigd of erns g verontreinigd te noemen is voor ruim honderd stoffen vastgesteld hoeveel van die stof in een bodem mag zi en. Om de
bodemkwaliteit te beoordelen, moet dus worden bekeken hoeveel van een verontreinigende stof er in de bodem zit. Dit gebeurt door monsters van de
bodem te nemen en die in een laboratorium te laten onderzoeken.

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evalua erapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de
landelijk vastgelegde systema ek.

Restverontreinigingen

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

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

De bodembedreigende (bedrijfs-)ac viteiten op de betreffende loca e, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg
projectcode 1 7 1 6 1 7

datum 1 1 -1 0 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1  van 1 3
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onderzoek Kraggenburg
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0 7 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 6 6 9 .9 0
y 5 1 9 3 2 8 .2 0

0

50

100

150

200

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, zwak roest , 
edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal zwart , grijs, 
neut raal grijs, edelm an

1

2

3

4

5

1

130

229229

30

80

0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 8 2 4 .6 7
y 5 1 9 3 6 2 .6 4

0

50

100

150

200

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, zwak roest , 
edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, zwart , 
edelm an

1

2

3

4



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg
projectcode 1 7 1 6 1 7

datum 1 1 -1 0 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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0 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 9 4 1 .8 5
y 5 1 9 3 4 7 .9 4

0

50

100

150

200

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, zwak roest , 
edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, zwart , 
edelm an

1

2

3

4

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 6 5 8 .3 5
y 5 1 9 2 3 9 .1 0 0

0

50

100

150

200

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, zwak roest , 
edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, zwart , 
edelm an

1

2

3

4

1 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 2 1 .5 6
y 5 1 9 3 4 5 .8 4

0

50

100

150

200

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, zwak roest , 
edelm an

-100
zand, m at ig fijn, zwak silt ig, 
neut raal grijs, zwart , 
edelm an

1

2

3

4

1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 6 9 0 .2 7
y 5 1 9 3 5 7 .1 2

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg
projectcode 1 7 1 6 1 7

datum 1 1 -1 0 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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1 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 6 4 3 .9 8
y 5 1 9 3 4 0 .8 3

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

1 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 6 3 5 .3 5
y 5 1 9 3 0 5 .5 2

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

1 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 6 4 5 .1 7
y 5 1 9 2 3 8 .7 4

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

1 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 6 6 7 .4 8
y 5 1 9 2 7 2 .8 1

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg
projectcode 1 7 1 6 1 7

datum 1 1 -1 0 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 5  van 1 3

1 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 6 9 2 .7 9
y 5 1 9 2 9 7 .3 3

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

1 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 1 9 .6 8
y 5 1 9 2 4 0 .5 6

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, blauw, edelm an1

1 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 6 6 .9 7
y 5 1 9 2 7 4 .1 2

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

2 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 3 5 .1 5
y 5 1 9 3 2 1 .5 3

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg
projectcode 1 7 1 6 1 7

datum 1 1 -1 0 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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2 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 4 2 .2 9
y 5 1 9 3 6 2 .7 9

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

2 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 8 0 .5 7
y 5 1 9 3 9 3 .3 0

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

2 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 7 9 .9 4
y 5 1 9 3 7 5 .3 4

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

2 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 8 0 2 .9 3
y 5 1 9 3 0 0 .2 7

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg
projectcode 1 7 1 6 1 7

datum 1 1 -1 0 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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2 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 8 7 2 .2 3
y 5 1 9 3 1 0 .9 2

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

2 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 8 5 2 .4 9
y 5 1 9 3 7 2 .4 5

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

2 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 8 3 2 .2 8
y 5 1 9 4 1 0 .3 6

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

2 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 8 7 1 .5 0
y 5 1 9 4 1 0 .7 3

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg
projectcode 1 7 1 6 1 7

datum 1 1 -1 0 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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2 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 8 9 6 .7 8
y 5 1 9 3 6 2 .8 1

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

3 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 9 5 6 .0 2
y 5 1 9 3 4 9 .0 9

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

3 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 9 2 6 .9 8
y 5 1 9 3 9 6 .3 7

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

3 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 9 0 9 .6 0
y 5 1 9 4 1 5 .5 4

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg
projectcode 1 7 1 6 1 7

datum 1 1 -1 0 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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3 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 8 7 4 .8 6
y 5 1 9 4 3 9 .2 9

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

3 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 9 4 7 .6 7
y 5 1 9 4 3 6 .1 9

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

3 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 9 9 2 .1 9
y 5 1 9 4 0 2 .8 5

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1

3 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 9 7 6 .8 6
y 5 1 9 4 7 6 .6 7

0

50

0
klei, zwak zandig, neut raal 
grijs, bruin, edelm an1



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg
projectcode 1 7 1 6 1 7

datum 1 1 -1 0 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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St 1 waterbodem , m aaiveld

type slib
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 8 7 .2 9
y 5 1 9 2 6 5 .2 0

0 0
slib, zwak silt ig, neut raal 
zwart , grijs, zuigerboor

St 1 0 waterbodem , m aaiveld

type slib
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 4 0 .4 6
y 5 1 9 3 8 1 .1 2

0 0
slib, zwak silt ig, neut raal 
zwart , grijs, zuigerboor

St 2 waterbodem , m aaiveld

type slib
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 8 1 .8 3
y 5 1 9 2 7 8 .8 5

0 0
slib, zwak silt ig, neut raal 
zwart , grijs, zuigerboor

St 3 waterbodem , m aaiveld

type slib
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 7 6 .7 9
y 5 1 9 2 9 0 .6 1

0 0
slib, zwak silt ig, neut raal 
zwart , grijs, zuigerboor



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg
projectcode 1 7 1 6 1 7

datum 1 1 -1 0 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4

pagina 1 1  van 1 3

St 4 waterbodem , m aaiveld

type slib
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 7 0 .4 9
y 5 1 9 3 0 5 .1 0

0 0
slib, zwak silt ig, neut raal 
zwart , grijs, zuigerboor

St 5 waterbodem , m aaiveld

type slib
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 6 4 .1 9
y 5 1 9 3 2 0 .8 5

0 0
slib, zwak silt ig, neut raal 
zwart , grijs, zuigerboor

St 6 waterbodem , m aaiveld

type slib
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 5 8 .7 3
y 5 1 9 3 3 4 .9 2

0 0
slib, zwak silt ig, neut raal 
zwart , grijs, zuigerboor

St 7 waterbodem , m aaiveld

type slib
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 5 3 .4 8
y 5 1 9 3 4 8 .1 5

0 0
slib, zwak silt ig, neut raal 
zwart , grijs, zuigerboor



bodem profielen schaal 1 :5 0

onderzoek Kraggenburg
projectcode 1 7 1 6 1 7

datum 1 1 -1 0 -2 0 1 7
getekend conform NEN 5 1 0 4
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St 8 waterbodem , m aaiveld

type slib
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 4 8 .6 5
y 5 1 9 3 5 9 .4 9

0 0
slib, zwak silt ig, neut raal 
zwart , grijs, zuigerboor

St 9 waterbodem , m aaiveld

type slib
datum 0 3 -1 0 -2 0 1 7

boorm eester M p
x 1 8 9 7 4 5 .0 8
y 5 1 9 3 6 9 .7 8

0 0
slib, zwak silt ig, neut raal 
zwart , grijs, zuigerboor



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

GRONDSOORTEN

Grind, grindig (G,g)

Zand, zandig (Z,z)

Leem , silt ig (L,s)

Klei, kleiig (K,k)

Veen, hum eus (V,h)

Slib

VERHARDINGEN

Asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

Bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

Water

OLIE OP W ATER REACTIE (OW )

GEUR INTENSITEIT (GI)

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

uf =  uiterst  fijn (63-105 um )
zf =  zeer fijn (105-150 um )
m f =  m at ig fijn (150-210 um )
m g =  m at ig grof (210-300 um )
zg =  zeer grof (300-420 um )
ug =  uiterst  grof (420-2000 um )

GRADATIE GRIND

f =  fijn (2-5.6 m m )
m g =  m at ig grof (5.6-16 m m )
zg =  zeer grof (16-63 m m )

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  Photo Ionisat ie Detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



Bijlage 3.2 Grondwatermetingen 
 
Op basis van de NEN 5744 zijn bij de monstername van grondwater de volgende metingen aan 
de orde: 

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

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

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

 
In onderstaande tabellen zijn de resultaten van de in het veld uitgevoerde grondwater-metingen 
weergegeven. 
 
Grondwaterbemonstering NEN5744 
Grondwaterbemonstering Pb 1; GWS: 0,55 m-mv
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
-  Zuurgraad 7,1 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 7,70 (µS/cm) Geleidingsvermogen 7,70 (µS/cm)  Voldoet 
NVT Troebelheid 5,59 (ntu) Niet troebel 
 
Grondwaterbemonstering Pb 2; GWS: 0,60 m-mv
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
- Zuurgraad 7,1 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 6,60 (µS/cm) Geleidingsvermogen 6,60 (µS/cm)  Voldoet 
NVT Troebelheid 11,5 (ntu) Troebel 
 
Grondwaterbemonstering Pb 3; GWS: 0,55 m-mv
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
-  Zuurgraad 7,1 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 6,20 (µS/cm) Geleidingsvermogen 6,20 (µS/cm)  Voldoet 
NVT Troebelheid 2,94 (ntu) Niet troebel 
 
Grondwaterbemonstering Pb 4; GWS: 0,50 m-mv
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
- Zuurgraad 7,1 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 7,60 (µS/cm) Geleidingsvermogen 7,60 (µS/cm)  Voldoet 
NVT Troebelheid 7,09 (ntu) Niet troebel 
 
Grondwaterbemonstering Pb 5; GWS: 0,55 m-mv
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
-  Zuurgraad 7,1 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 7,00 (µS/cm) Geleidingsvermogen 7,00 (µS/cm)  Voldoet 
NVT Troebelheid 2,47 (ntu) Niet troebel 
 
Grondwaterbemonstering Pb 6; GWS: 0,55 m-mv
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
- Zuurgraad 7,1 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 6,60 (µS/cm) Geleidingsvermogen 6,60 (µS/cm)  Voldoet 
NVT Troebelheid 8,2 (ntu) Niet troebel 

 
Grondwaterbemonstering Pb 7; GWS: 0,55 m-mv
Voorlaatste meting Laatste meting Beoordeling 
-  Zuurgraad 7,1 (pH)  NVT 
Geleidingsvermogen 8,10 (µS/cm) Geleidingsvermogen 8,10 (µS/cm)  Voldoet 
NVT Troebelheid 7,22  (ntu) Niet troebel 
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Behoort bij rapport: 
Jacob Bruintjesstraat (ong.)  
Kraggenburg 
171617 

 



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

Datum: 10-Oct-2017

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-Oct-2017

Kraggenburg

171617
2017130023/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kraggenburg

1 2 3 4 5

Martijn Polling 1/5

171617

Analysecertificaat

10-Oct-2017/12:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Oct-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017130023/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 80.4% (m/m) 79.1 79.2 76.1 76.7Droge stof

S 4.3% (m/m) ds 4.3 4.4 4.7 <0.7Organische stof

94.4% (m/m) ds 94.4 94.2 93.9 99.3Gloeirest

S 17.9% (m/m) ds 18.9 20.3 19.7 <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

S 36mg/kg ds 30 36 39 <20Barium (Ba)

S 0.28mg/kg ds 0.23 0.25 0.23 <0.20Cadmium (Cd)

S 8.5mg/kg ds 7.3 8.7 8.8 <3.0Kobalt (Co)

S 15mg/kg ds 12 14 16 <5.0Koper (Cu)

S 0.071mg/kg ds 0.062 0.076 0.072 <0.050Kwik (Hg)

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

S 22mg/kg ds 19 23 25 <4.0Nikkel (Ni)

S 21mg/kg ds 20 22 23 <10Lood (Pb)

S 65mg/kg ds 56 65 66 <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

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

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

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

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-HCH

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010delta-HCH

1

2

3

4

5

7, 10, 12 t/m 18, 07: 0-50, 10: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 18

1, 6, 11, 19 t/m 24, 01: 0-50, 06: 0-50, 11: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50,

2, 3, 8, 25 t/m 29, 02: 0-50, 03: 0-50, 08: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0-50

4, 5, 9, 30 t/m 36, 04: 0-50, 05: 0-50, 09: 0-50, 30: 0-50, 31: 0-50, 32: 0-50, 33: 0-50, 34: 0-50,

3, 4, 5, 9, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 100-150, 04: 150-200, 05: 100-150, 05: 150-200, 09: 100-15 9743812

9743811

9743810

9743809

9743808

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Oct-2017

03-Oct-2017

03-Oct-2017

03-Oct-2017

03-Oct-2017

M: MCERTS erkend



Kraggenburg

1 2 3 4 5

Martijn Polling 2/5

171617

Analysecertificaat

10-Oct-2017/12:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Oct-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017130023/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 0.0010 <0.0010Hexachloorbenzeen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloor

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Heptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Hexachloorbutadieen

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Aldrin

S 0.055mg/kg ds 0.043 0.056 0.068Dieldrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Endrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Isodrin

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010Telodrin

S <0.0010mg/kg ds 0.0011 <0.0010 <0.0010alfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010beta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg ds <0.0020 <0.0020 <0.0020Endosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010alfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010gamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDT

S 0.0045mg/kg ds 0.0064 0.0038 0.0014p,p'-DDT

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010o,p'-DDE

S 0.0042mg/kg ds 0.0048 0.0022 0.0012p,p'-DDE

S 0.0014mg/kg ds <0.0010 <0.0010 0.0011o,p'-DDD

S 0.0015mg/kg ds 0.0011 <0.0010 <0.0010p,p'-DDD

S
1)1)1)1)

0.0021mg/kg ds 0.0021 0.0021 0.0021HCH (som) (factor 0,7)

S 0.056mg/kg ds 0.044 0.058 0.070Drins (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0029mg/kg ds 0.0018 0.0014 0.0018DDD (som) (factor 0,7)

S 0.0049mg/kg ds 0.0055 0.0029 0.0019DDE (som) (factor 0,7)

S 0.0052mg/kg ds 0.0071 0.0045 0.0021DDT (som) (factor 0,7)

S 0.013mg/kg ds 0.014 0.0088 0.0058DDX (som) (factor 0,7)

S
1)1)1)1)

0.0014mg/kg ds 0.0014 0.0014 0.0014Chloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.078mg/kg ds 0.067 0.075 0.084OCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.079mg/kg ds 0.069 0.076 0.085OCB (som) WB (factor 0,7)

1

2

3

4

5

7, 10, 12 t/m 18, 07: 0-50, 10: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 18

1, 6, 11, 19 t/m 24, 01: 0-50, 06: 0-50, 11: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50,

2, 3, 8, 25 t/m 29, 02: 0-50, 03: 0-50, 08: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0-50

4, 5, 9, 30 t/m 36, 04: 0-50, 05: 0-50, 09: 0-50, 30: 0-50, 31: 0-50, 32: 0-50, 33: 0-50, 34: 0-50,

3, 4, 5, 9, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 100-150, 04: 150-200, 05: 100-150, 05: 150-200, 09: 100-15 9743812

9743811

9743810

9743809

9743808

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Oct-2017

03-Oct-2017

03-Oct-2017

03-Oct-2017

03-Oct-2017

M: MCERTS erkend



Kraggenburg

1 2 3 4 5

Martijn Polling 3/5

171617

Analysecertificaat

10-Oct-2017/12:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Oct-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017130023/1Certificaatnummer/Versie

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 118

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010PCB 180

S
1)1)1)1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)1)1)1)

0.35mg/kg ds 0.35 0.35 0.35 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

1

2

3

4

5

7, 10, 12 t/m 18, 07: 0-50, 10: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50, 16: 0-50, 17: 0-50, 18

1, 6, 11, 19 t/m 24, 01: 0-50, 06: 0-50, 11: 0-50, 19: 0-50, 20: 0-50, 21: 0-50, 22: 0-50, 23: 0-50,

2, 3, 8, 25 t/m 29, 02: 0-50, 03: 0-50, 08: 0-50, 25: 0-50, 26: 0-50, 27: 0-50, 28: 0-50, 29: 0-50

4, 5, 9, 30 t/m 36, 04: 0-50, 05: 0-50, 09: 0-50, 30: 0-50, 31: 0-50, 32: 0-50, 33: 0-50, 34: 0-50,

3, 4, 5, 9, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 100-150, 04: 150-200, 05: 100-150, 05: 150-200, 09: 100-15 9743812

9743811

9743810

9743809

9743808

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Oct-2017

03-Oct-2017

03-Oct-2017

03-Oct-2017

03-Oct-2017

M: MCERTS erkend



Kraggenburg

6 7

Martijn Polling 4/5

171617

Analysecertificaat

10-Oct-2017/12:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Oct-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017130023/1Certificaatnummer/Versie

Voorbehandeling

Uitgevoerd UitgevoerdCryogeen malen AS3000

Bodemkundige analyses

S 78.6% (m/m) 74.0Droge stof

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

99.5% (m/m) ds 98.9Gloeirest

S <2.0% (m/m) ds <2.0Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)

Metalen

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

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

S <3.0mg/kg ds <3.0Kobalt (Co)

S <5.0mg/kg ds <5.0Koper (Cu)

S <0.050mg/kg ds <0.050Kwik (Hg)

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

S <4.0mg/kg ds <4.0Nikkel (Ni)

S <10mg/kg ds <10Lood (Pb)

S <20mg/kg ds <20Zink (Zn)

Minerale olie

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

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

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

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

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

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

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

Polychloorbifenylen, PCB

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 28

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 52

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 101

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 118

6

7

1, 2, 8, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 150-200, 08: 100-150, 08: 150-200

6, 7, 10, 11, 06: 100-150, 06: 150-200, 07: 100-150, 07: 150-200, 10: 100-150, 10: 150-200, 11: 150- 9743814

9743813

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Oct-2017

03-Oct-2017

M: MCERTS erkend



Kraggenburg

6 7

Martijn Polling 5/5

171617

Analysecertificaat

10-Oct-2017/12:42

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Oct-2017

Monstermatrix Grond (AS3000)

2017130023/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 138

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 153

S <0.0010mg/kg ds <0.0010PCB 180

S
1)1)

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

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S <0.050mg/kg ds <0.050Naftaleen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fenanthreen

S <0.050mg/kg ds <0.050Anthraceen

S <0.050mg/kg ds <0.050Fluorantheen

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

S <0.050mg/kg ds <0.050Chryseen

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

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

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

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

S
1)1)

0.35mg/kg ds 0.35PAK VROM (10) (factor 0,7)

6

7

1, 2, 8, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150, 02: 150-200, 08: 100-150, 08: 150-200

6, 7, 10, 11, 06: 100-150, 06: 150-200, 07: 100-150, 07: 150-200, 10: 100-150, 10: 150-200, 11: 150- 9743814

9743813

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Oct-2017

03-Oct-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017130023/1

Pagina 1/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

7, 10, 12 t/m 18, 07: 0-50, 10: 0-50, 12: 0-50, 13 9743808 07  0  50 0534217207

 9743808 10  0  50 0534217286

 9743808 12  0  50 0534217276

 9743808 13  0  50 0534217275

 9743808 14  0  50 0534217274

 9743808 15  0  50 0534217931

 9743808 16  0  50 0534217259

 9743808 17  0  50 0534217260

 9743808 18  0  50 0534217261

1, 6, 11, 19 t/m 24, 01: 0-50, 06: 0-50, 11: 0-50, 9743809 01  0  50 0534217107

 9743809 06  0  50 0534217203

 9743809 11  0  50 0534217283

 9743809 19  0  50 0534217262

 9743809 20  0  50 0534217263

 9743809 21  0  50 0534217264

 9743809 22  0  50 0534217265

 9743809 23  0  50 0534217266

 9743809 24  0  50 0534217267

2, 3, 8, 25 t/m 29, 02: 0-50, 03: 0-50, 08: 0-50, 9743810 08  0  50 0534217213

 9743810 02  0  50 0534217105

 9743810 03  0  50 0534217102

 9743810 25  0  50 0534217270

 9743810 26  0  50 0534217269

 9743810 27  0  50 0534217268

 9743810 28  0  50 0534217271

 9743810 29  0  50 0534217272

4, 5, 9, 30 t/m 36, 04: 0-50, 05: 0-50, 09: 0-50, 9743811 04  0  50 0534217096

 9743811 05  0  50 0534217201

 9743811 09  0  50 0534217281

 9743811 33  0  50 0534217056

 9743811 30  0  50 0534217273

 9743811 31  0  50 0534217055

 9743811 32  0  50 0534217052

 9743811 34  0  50 0534217053

 9743811 35  0  50 0534217049

 9743811 36  0  50 0534217050

3, 4, 5, 9, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 100-150, 9743812 03  100  150 0534217098

 9743812 03  150  200 0534217097

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017130023/1

Pagina 2/2

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

3, 4, 5, 9, 03: 100-150, 03: 150-200, 04: 100-150, 9743812 04  100  150 0534217094

 9743812 04  150  200 0534217933

 9743812 05  100  150 0534217199

 9743812 05  150  200 0534217204

 9743812 09  100  150 0534217285

 9743812 09  150  200 0534217282

1, 2, 8, 01: 100-150, 01: 150-200, 02: 100-150, 02 9743813 01  100  150 0534217106

 9743813 01  150  200 0534217103

 9743813 08  100  150 0534217211

 9743813 08  150  200 0534217932

 9743813 02  100  150 0534217100

 9743813 02  150  200 0534217101

6, 7, 10, 11, 06: 100-150, 06: 150-200, 07: 100-15 9743814 06  100  150 0534217205

 9743814 06  150  200 0534217206

 9743814 07  100  150 0534217209

 9743814 07  150  200 0534217208

 9743814 11  100  150 0534217278

 9743814 11  150  200 0534217279

 9743814 10  100  150 0534217288

 9743814 10  150  200 0534217280
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017130023/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017130023/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. AS3000VoorbehandelingW0106Cryogeen malen AS3000

Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

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

Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753SedimentatieW0171Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3020-1/2/3GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

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

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

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

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
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en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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T.a.v. Melchior van den Broek
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 10-Oct-2017

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 03-Oct-2017

Kraggenburg

171617
2017130031/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623
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Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kraggenburg

1

Martijn Polling 1/3

171617

Analysecertificaat

10-Oct-2017/14:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Oct-2017

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2017130031/1Certificaatnummer/Versie

Bodemkundige analyses

S 48.9% (m/m)Droge stof

S 5.3% (m/m) dsOrganische stof

94.0% (m/m) dsGloeirest

S 10.3% (m/m) dsKorrelgrootte < 2 µm

Metalen

S 130mg/kg dsBarium (Ba)

S <0.20mg/kg dsCadmium (Cd)

S 3.2mg/kg dsKobalt (Co)

S 8.1mg/kg dsKoper (Cu)

S <0.050mg/kg dsKwik (Hg)

S <1.5mg/kg dsMolybdeen (Mo)

S 11mg/kg dsNikkel (Ni)

S 12mg/kg dsLood (Pb)

S 40mg/kg dsZink (Zn)

Minerale olie

<3.0mg/kg dsMinerale olie (C10-C12)

8.9mg/kg dsMinerale olie (C12-C16)

7.0mg/kg dsMinerale olie (C16-C21)

12mg/kg dsMinerale olie (C21-C30)

10mg/kg dsMinerale olie (C30-C35)

<6.0mg/kg dsMinerale olie (C35-C40)

S 41mg/kg dsMinerale olie totaal (C10-C40)

Zie bijl.Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

S <0.0010mg/kg dsalfa-HCH

S <0.0010mg/kg dsbeta-HCH

S <0.0010mg/kg dsgamma-HCH

S <0.0010mg/kg dsdelta-HCH

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbenzeen

1 1, St1tm10: 0-10 9743842

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Oct-2017

M: MCERTS erkend



Kraggenburg

1

Martijn Polling 2/3

171617

Analysecertificaat

10-Oct-2017/14:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Oct-2017

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2017130031/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsHeptachloor

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(cis- of A)

S <0.0010mg/kg dsHeptachloorepoxide(trans- of B)

S <0.0010mg/kg dsHexachloorbutadieen

S 0.0016mg/kg dsAldrin

S 0.0025mg/kg dsDieldrin

S <0.0010mg/kg dsEndrin

S <0.0010mg/kg dsIsodrin

S <0.0010mg/kg dsTelodrin

S <0.0010mg/kg dsalfa-Endosulfan

Q <0.0010mg/kg dsbeta-Endosulfan

S <0.0020mg/kg dsEndosulfansulfaat

S <0.0010mg/kg dsalfa-Chloordaan

S <0.0010mg/kg dsgamma-Chloordaan

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDT

S <0.0010mg/kg dsp,p'-DDT

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDE

S 0.0039mg/kg dsp,p'-DDE

S <0.0010mg/kg dso,p'-DDD

S <0.0010mg/kg dsp,p'-DDD

S
1)

0.0028mg/kg dsHCH (som) (factor 0,7)

S 0.0048mg/kg dsDrins (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsHeptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsDDD (som) (factor 0,7)

S 0.0046mg/kg dsDDE (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsDDT (som) (factor 0,7)

S 0.0074mg/kg dsDDX (som) (factor 0,7)

S
1)

0.0014mg/kg dsChloordaan (som) (factor 0,7)

S 0.021mg/kg dsOCB (som) LB (factor 0,7)

S 0.023mg/kg dsOCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

1 1, St1tm10: 0-10 9743842

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Oct-2017

M: MCERTS erkend



Kraggenburg

1

Martijn Polling 3/3

171617

Analysecertificaat

10-Oct-2017/14:16

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

03-Oct-2017

Monstermatrix Waterbodem (AS3000)

2017130031/1Certificaatnummer/Versie

S <0.0010mg/kg dsPCB 28

S <0.0010mg/kg dsPCB 52

S <0.0010mg/kg dsPCB 101

S <0.0010mg/kg dsPCB 118

S <0.0010mg/kg dsPCB 138

S <0.0010mg/kg dsPCB 153

S <0.0010mg/kg dsPCB 180

S
1)

0.0049mg/kg dsPCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S 0.14mg/kg dsNaftaleen

S <0.050mg/kg dsFenanthreen

S <0.050mg/kg dsAnthraceen

S <0.050mg/kg dsFluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)anthraceen

S <0.050mg/kg dsChryseen

S <0.050mg/kg dsBenzo(k)fluorantheen

S <0.050mg/kg dsBenzo(a)pyreen

S <0.050mg/kg dsBenzo(ghi)peryleen

S <0.050mg/kg dsIndeno(123-cd)pyreen

S 0.46mg/kg dsPAK VROM (10) (factor 0,7)

1 1, St1tm10: 0-10 9743842

Eurofins Analytico B.V.
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3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459
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BIC: BNPANL2A
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Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

03-Oct-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017130031/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1, St1tm10: 0-10 9743842 St1tm10  0  10 0540164346
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017130031/1
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Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017130031/1
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Analyse Methode referentieTechniekMethode

Cf. pb 3210-1 en cf. NEN-EN 15934GravimetrieW0104Droge Stof

Cf. 3210-2a/b en cf. NEN 5754/EN 12879ICP-AESW0109Organische stof (gloeiverlies)

Cf. pb 3210-3 en cf. NEN 5753SedimentatieW0173Korrelgrootte < 2 µm  (lutum)  

sedimentatie

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Barium (Ba)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Cadmium (Cd)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kobalt (Co)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Koper (Cu)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Kwik (Hg)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Molybdeen (Mo)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Nikkel (Ni)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Lood (Pb)

Cf. pb 3210-4/3250-1 & NEN-EN-ISO 

17294-2

ICP-MSW0423Zink (Zn)

Cf. pb 3210-6 en gw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Minerale Olie (C10-C40)

Gelijkw. NEN-EN-ISO 16703GC-FIDW0202Chromatogram MO (GC)

Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980GC-MSW0262OCB (25)

Cf. pb 3220-1 en gw. NEN 6980GC-MSW0262OCB som AP04/AS3X

Cf. pb. 3210-7 & gw. NEN 6980GC-MSW0271PCB (7)

gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK som AS3000/AP04

Cf. pb. 3210-5 & gw. NEN-ISO 18287GC-MSW0271PAK (10) (VROM)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.
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Chromatogram TPH/ Mineral Oil
Sample ID.: 9743842
Certificate no.: 2017130031
Sample description.: 1, St1tm10: 0-10
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T.a.v. Melchior van den Broek
Industrieweg 20
7921 JP  ZUIDWOLDE

Datum: 11-Oct-2017

Eco Reest

Analysecertificaat

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam
Uw ordernummer

Monster(s) ontvangen 10-Oct-2017

Kraggenburg

171617
2017133736/1Certificaatnummer/Versie

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

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

datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.

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

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

van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

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

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

Eurofins Analytico B.V.

Met vriendelijke groet,

Technical Manager

Ing. A. Veldhuizen

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Kraggenburg

1 2 3 4 5

Martijn Polling 1/4

171617

Analysecertificaat

11-Oct-2017/12:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Oct-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017133736/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 79µg/L 160 96 95 220Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L 3.7 <2.0 <2.0 <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050 <0.050 <0.050 <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0 <3.0 <3.0 <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0 <2.0 <2.0 <2.0Lood (Pb)

S <10µg/L 50 11 11 21Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)1)1)1)

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

<0.90µg/L <0.90 <0.90 <0.90 <0.90BTEX (som)

S 0.046µg/L <0.020 <0.020 <0.020 <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

1

2

3

4

5

1, 1-1: 0-0

2, 2-1: 0-0

3, 3-1: 0-0

4, 4-1: 0-0

5, 5-1: 0-0 9755991

9755990

9755989

9755988

9755987

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Oct-2017

10-Oct-2017

10-Oct-2017

10-Oct-2017

10-Oct-2017

M: MCERTS erkend



Kraggenburg

1 2 3 4 5

Martijn Polling 2/4

171617

Analysecertificaat

11-Oct-2017/12:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Oct-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017133736/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6 <1.6 <1.6 <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.10 <0.10 <0.10 <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)1)1)1)

0.14µg/L 0.14 0.14 0.14 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.20 <0.20 <0.20 <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42 0.42 0.42 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15 <15 <15 <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10 <10 <10 <10Minerale olie (C35-C40)

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

1

2

3

4

5

1, 1-1: 0-0

2, 2-1: 0-0

3, 3-1: 0-0

4, 4-1: 0-0

5, 5-1: 0-0 9755991

9755990

9755989

9755988

9755987

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Oct-2017

10-Oct-2017

10-Oct-2017

10-Oct-2017

10-Oct-2017

M: MCERTS erkend



Kraggenburg

6 7

Martijn Polling 3/4

171617

Analysecertificaat

11-Oct-2017/12:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Oct-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017133736/1Certificaatnummer/Versie

Metalen

S 190µg/L 190Barium (Ba)

S <0.20µg/L <0.20Cadmium (Cd)

S <2.0µg/L <2.0Kobalt (Co)

S <2.0µg/L <2.0Koper (Cu)

S <0.050µg/L <0.050Kwik (Hg)

S <2.0µg/L <2.0Molybdeen (Mo)

S <3.0µg/L <3.0Nikkel (Ni)

S <2.0µg/L <2.0Lood (Pb)

S 24µg/L 17Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Benzeen

S <0.20µg/L <0.20Tolueen

S <0.20µg/L <0.20Ethylbenzeen

S <0.10µg/L <0.10o-Xyleen

S <0.20µg/L <0.20m,p-Xyleen

S
1)1)

0.21µg/L 0.21Xylenen (som) factor 0,7

<0.90µg/L <0.90BTEX (som)

S <0.020µg/L <0.020Naftaleen

S <0.20µg/L <0.20Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

S <0.20µg/L <0.20Dichloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichloormethaan

S <0.10µg/L <0.10Tetrachloormethaan

S <0.20µg/L <0.20Trichlooretheen

S <0.10µg/L <0.10Tetrachlooretheen

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorethaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,1-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.101,1,2-Trichloorethaan

S <0.10µg/L <0.10cis 1,2-Dichlooretheen

6

7

6, 6-1: 0-0

7, 7-1: 0-0 9755993

9755992

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Oct-2017

10-Oct-2017

M: MCERTS erkend



Kraggenburg

6 7

Martijn Polling 4/4

171617

Analysecertificaat

11-Oct-2017/12:20

Uw project/verslagnummer

Uw projectnaam

Uw ordernummer

Monsternemer

Startdatum

Rapportagedatum

Bijlage

Pagina

Analyse Eenheid

A,B,C

10-Oct-2017

Monstermatrix Water (AS3000)

2017133736/1Certificaatnummer/Versie

S <0.10µg/L <0.10trans 1,2-Dichlooretheen

<1.6µg/L <1.6CKW (som)

S <0.20µg/L <0.20Tribroommethaan

S <0.10µg/L <0.10Vinylchloride

S <0.10µg/L <0.101,1-Dichlooretheen

S
1)1)

0.14µg/L 0.141,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7

S <0.20µg/L <0.201,1-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,2-Dichloorpropaan

S <0.20µg/L <0.201,3-Dichloorpropaan

S 0.42µg/L 0.42Dichloorpropanen som factor 0.7

Minerale olie

<10µg/L <10Minerale olie (C10-C12)

<10µg/L <10Minerale olie (C12-C16)

<10µg/L <10Minerale olie (C16-C21)

<15µg/L <15Minerale olie (C21-C30)

<10µg/L <10Minerale olie (C30-C35)

<10µg/L <10Minerale olie (C35-C40)

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

6

7

6, 6-1: 0-0

7, 7-1: 0-0 9755993

9755992

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Monsteromschrijving Monster nr.

AkkoordQ: door RvA geaccrediteerde verrichting

A: AP04 erkende verrichting

Pr.coörd.

Nr.

RvA L010

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

TESTEN

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

S: AS SIKB erkende verrichting

Datum monstername

V: VLAREL erkende verrichting

10-Oct-2017

10-Oct-2017

M: MCERTS erkend VA



Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2017133736/1

Pagina 1/1

Monster nr. Boornr Van Tot Barcode MonsteromschrijvingOmschrijving

1, 1-1: 0-0 9755987 1 0800614764

 9755987 1 0680285646

 9755987 1 0680285647

2, 2-1: 0-0 9755988 1 0680285657

 9755988 1 0680285650

 9755988 1 0800614728

3, 3-1: 0-0 9755989 1 0680285656

 9755989 1 0680285655

 9755989 1 0800614744

4, 4-1: 0-0 9755990 1 0680293882

 9755990 1 0680293883

 9755990 1 0800614648

5, 5-1: 0-0 9755991 1 0680285659

 9755991 1 0680285658

 9755991 1 0800614623

6, 6-1: 0-0 9755992 1 0680285649

 9755992 1 0680285654

 9755992 1 0800614738

7, 7-1: 0-0 9755993 1 0680285642

 9755993 1 0680285648

 9755993 1 0800614580
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Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2017133736/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2017133736/1

Pagina 1/1

.

Analyse Methode referentieTechniekMethode

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

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

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

Cf. pb 3110-3  en cf. NEN-EN-ISO 17294-2ICP-MSW0421Kobalt (Co)

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

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

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Styreen

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254Vinylchloride

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

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

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

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

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

Cf. pb 3130-1HS-GC-MSW0254DiChlprop. som AS3000

Cf. pb 3110-5GC-FIDW0215Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden",  versie juni 2016.

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

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

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

en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46

3771 NB  Barneveld

P.O. Box 459

3770 AL  Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00

Fax +31 (0)34 242 63 99

E-mail info-env@eurofins.nl

Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25

IBAN: NL71BNPA0227924525 

BIC: BNPANL2A

KvK/CoC No.  09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01



 
 
 
 
 
 
 
 

BIJLAGE 5 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behoort bij rapport: 
Jacob Bruintjesstraat (ong.)  
Kraggenburg 
171617 

 



Analyse Eenheid 7, 10, 12 t/m 
18 

GSSD  1, 6, 11, 19 
t/m 24 

GSSD  2, 3, 8, 25 
t/m 29 

GSSD  4, 5, 9, 30 
t/m 36 

GSSD  

Diepte (m-mv)  0,0-0,5   0,0-0,5   0,0-0,5   0,0-0,5   
Bodemtype correctie              
Organische stof  4.30   4.30   4.40   4.70   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)  17.9   18.9   20.3   19.7   
Voorbehandeling              
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd   Uitgevoerd   Uitgevoerd   Uitgevoerd   
Bodemkundige analyses              
Droge stof % (m/m) 80.4 80.40  79.1 79.10  79.2 79.20  76.1 76.10  
Organische stof % (m/m) 

ds 
4.3 4.300  4.3 4.300  4.4 4.400  4.7 4.700  

Gloeirest % (m/m) 
ds 

94.4   94.4   94.2   93.9   

Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) 
ds 

17.9 17.90  18.9 18.90  20.3 20.30  19.7 19.70  

Metalen              
Barium (Ba) mg/kg ds 36 46.69  30 37.35  36 42.43  39 47.04  
Cadmium (Cd) mg/kg ds 0.28 0.3571 - 0.23 0.2900 - 0.25 0.3093 - 0.23 0.2836 -
Kobalt (Co) mg/kg ds 8.5 10.91 - 7.3 9.010 - 8.7 10.19 - 8.8 10.54 -
Koper (Cu) mg/kg ds 15 19.07 - 12 14.94 - 14 16.90 - 16 19.43 -
Kwik (Hg) mg/kg ds 0.071 0.0799 - 0.062 0.0689 - 0.076 0.0830 - 0.072 0.0790 -
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - <1.5 1.050 -
Nikkel (Ni) mg/kg ds 22 27.60 - 19 23.01 - 23 26.57 - 25 29.46 -
Lood (Pb) mg/kg ds 21 24.72 - 20 23.22 - 22 25.03 - 23 26.28 -
Zink (Zn) mg/kg ds 65 82.61 - 56 69.29 - 65 77.45 - 66 79.55 -
Minerale olie              
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 4.884  <3.0 4.884  <3.0 4.773  <3.0 4.468  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 8.140  <5.0 8.140  <5.0 7.955  <5.0 7.447  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 8.140  <5.0 8.140  <5.0 7.955  <5.0 7.447  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 17.91  <11 17.91  <11 17.5  <11 16.38  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0 8.140  <5.0 8.140  <5.0 7.955  <5.0 7.447  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 9.767  <6.0 9.767  <6.0 9.545  <6.0 8.936  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 56.98 - <35 56.98 - <35 55.68 - <35 52.13 -
Organo chloorbestrijdingsmiddelen, 
OCB 

             

alfa-HCH mg/kg ds <0.0010 0.0016 - <0.0010 0.0016 - <0.0010 0.0015 - <0.0010 0.0014 -
beta-HCH mg/kg ds <0.0010 0.0016 - <0.0010 0.0016 - <0.0010 0.0015 - <0.0010 0.0014 -
gamma-HCH mg/kg ds <0.0010 0.0016 - <0.0010 0.0016 - <0.0010 0.0015 - <0.0010 0.0014 -
delta-HCH mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
Hexachloorbenzeen mg/kg ds <0.0010 0.0016 - <0.0010 0.0016 - 0.0010 0.0022 - <0.0010 0.0014 -
Heptachloor mg/kg ds <0.0010 0.0016 - <0.0010 0.0016 - <0.0010 0.0015 - <0.0010 0.0014 -
Heptachloorepoxide(cis- of A) mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
Heptachloorepoxide(trans- of B) mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
Hexachloorbutadieen mg/kg ds <0.0010 0.0016 - <0.0010 0.0016 - <0.0010 0.0015 - <0.0010 0.0014 -
Aldrin mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
Dieldrin mg/kg ds 0.055 0.1279  0.043 0.1000  0.056 0.1273  0.068 0.1447  
Endrin mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
Isodrin mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
Telodrin mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0.0010 0.0016 - 0.0011 0.0025 * <0.0010 0.0015 - <0.0010 0.0014 -
beta-Endosulfan mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0.0020 0.0032  <0.0020 0.0032  <0.0020 0.0031  <0.0020 0.0029  
alfa-Chloordaan mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
gamma-Chloordaan mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
o,p'-DDT mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
p,p'-DDT mg/kg ds 0.0045 0.0104  0.0064 0.0148  0.0038 0.0086  0.0014 0.0029  
o,p'-DDE mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
p,p'-DDE mg/kg ds 0.0042 0.0097  0.0048 0.0111  0.0022 0.0050  0.0012 0.0025  
o,p'-DDD mg/kg ds 0.0014 0.0032  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  0.0011 0.0023  
p,p'-DDD mg/kg ds 0.0015 0.0034  0.0011 0.0025  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
HCH (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0021   0.0021   0.0021   0.0021   
Drins (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.056 0.1312 * 0.044 0.1033 * 0.058 0.1305 * 0.070 0.1477 *
Heptachloorepoxide (som) (factor 
0,7) 

mg/kg ds 0.0014 0.0032 - 0.0014 0.0032 - 0.0014 0.0031 - 0.0014 0.0029 -

DDD (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0029 0.0067 - 0.0018 0.0041 - 0.0014 0.0031 - 0.0018 0.0038 -
DDE (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.0114 - 0.0055 0.0127 - 0.0029 0.0065 - 0.0019 0.0040 -
DDT (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0052 0.0120 - 0.0071 0.0165 - 0.0045 0.0102 - 0.0021 0.0044 -
DDX (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.013   0.014   0.0088   0.0058   
Chloordaan (som) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0014 0.0032 - 0.0014 0.0032 - 0.0014 0.0031 - 0.0014 0.0029 -



Analyse Eenheid 7, 10, 12 t/m 
18 

GSSD  1, 6, 11, 19 
t/m 24 

GSSD  2, 3, 8, 25 
t/m 29 

GSSD  4, 5, 9, 30 
t/m 36 

GSSD  

Diepte (m-mv)  0,0-0,5   0,0-0,5   0,0-0,5   0,0-0,5   
OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0.078 0.1809 - 0.067 0.1572 - 0.075 0.1702 - 0.084 0.1779 -
OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0.079   0.069   0.076   0.085   
Polychloorbifenylen, PCB              
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
PCB 52 mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
PCB 101 mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
PCB 118 mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
PCB 138 mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
PCB 153 mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
PCB 180 mg/kg ds <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0016  <0.0010 0.0015  <0.0010 0.0014  
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.0114 - 0.0049 0.0114 - 0.0049 0.0111 - 0.0049 0.0104 -
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

             

Naftaleen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Fenanthreen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Anthraceen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Chryseen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 -



 
Analyse Eenheid 3, 4, 5, 9 GSSD  1, 2, 8 GSSD  6, 7, 10, 11 GSSD  
Diepte (m-mv)  1,0-2,0   1,0-2,0   1,0-2,0   
Bodemtype correctie           
Organische stof  0.700   0.700   1   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)  2   2   2   
Voorbehandeling           
Cryogeen malen AS3000  Uitgevoerd   Uitgevoerd   Uitgevoerd   
Bodemkundige analyses           
Droge stof % (m/m) 76.7 76.70  78.6 78.60  74.0 74  
Organische stof % (m/m) ds <0.7 0.4900  <0.7 0.4900  1.0 1  
Gloeirest % (m/m) ds 99.3   99.5   98.9   
Korrelgrootte < 2 µm (Lutum) % (m/m) ds <2.0 1.400  <2.0 1.400  <2.0 1.400  
Metalen           
Barium (Ba) mg/kg ds <20 54.25  <20 54.25  <20 54.25  
Cadmium (Cd) mg/kg ds <0.20 0.2410 - <0.20 0.2410 - <0.20 0.2410 -
Kobalt (Co) mg/kg ds <3.0 7.383 - <3.0 7.383 - <3.0 7.383 -
Koper (Cu) mg/kg ds <5.0 7.241 - <5.0 7.241 - <5.0 7.241 -
Kwik (Hg) mg/kg ds <0.050 0.0502 - <0.050 0.0502 - <0.050 0.0502 -
Molybdeen (Mo) mg/kg ds <1.5 1.050 - <1.5 1.050 - <1.5 1.050 -
Nikkel (Ni) mg/kg ds <4.0 8.167 - <4.0 8.167 - <4.0 8.167 -
Lood (Pb) mg/kg ds <10 11.02 - <10 11.02 - <10 11.02 -
Zink (Zn) mg/kg ds <20 33.22 - <20 33.22 - <20 33.22 -
Minerale olie           
Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds <3.0 10.5  <3.0 10.5  <3.0 10.5  
Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds <5.0 17.5  <5.0 17.5  <5.0 17.5  
Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds <5.0 17.5  <5.0 17.5  <5.0 17.5  
Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds <11 38.5  <11 38.5  <11 38.5  
Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0 17.5  <5.0 17.5  <5.0 17.5  
Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0 21  <6.0 21  <6.0 21  
Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds <35 122.5 - <35 122.5 - <35 122.5 -
Polychloorbifenylen, PCB           
PCB 28 mg/kg ds <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB 52 mg/kg ds <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB 101 mg/kg ds <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB 118 mg/kg ds <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB 138 mg/kg ds <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB 153 mg/kg ds <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB 180 mg/kg ds <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  <0.0010 0.0035  
PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 0.0245 - 0.0049 0.0245 - 0.0049 0.0245 -
Polycyclische Aromatische 
Koolwaterstoffen, PAK 

          

Naftaleen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Fenanthreen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Anthraceen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Chryseen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Benzo(a)pyreen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
Indeno(123-cd)pyreen mg/kg ds <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  <0.050 0.0350  
PAK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 - 0.35 0.3500 -

 



 
Analyse Eenheid 1 GSSD  2 GSSD  3 GSSD  4 GSSD  
Diepte (m-mv)  1,3-2,3   1,3-2,3   1,3-2,3   1,3-2,3   
Metalen              
Barium (Ba) µg/L 79 79 * 160 160 * 96 96 * 95 95 *
Cadmium (Cd) µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
Kobalt (Co) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 -
Koper (Cu) µg/L <2.0 1.400 - 3.7 3.700 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 -
Kwik (Hg) µg/L <0.050 0.03500 - <0.050 0.03500 - <0.050 0.03500 - <0.050 0.03500 -
Molybdeen (Mo) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 -
Nikkel (Ni) µg/L <3.0 2.100 - <3.0 2.100 - <3.0 2.100 - <3.0 2.100 -
Lood (Pb) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 -
Zink (Zn) µg/L <10 7 - 50 50 - 11 11 - 11 11 -
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen              
Benzeen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
Tolueen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
Ethylbenzeen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
o-Xyleen µg/L <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  
m,p-Xyleen µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0.21 0.2100 * 0.21 0.2100 * 0.21 0.2100 * 0.21 0.2100 *
BTEX (som) µg/L <0.90 0.6300  <0.90 0.6300  <0.90 0.6300  <0.90 0.6300  
Naftaleen µg/L 0.046 0.04600 * <0.020 0.01400 * <0.020 0.01400 * <0.020 0.01400 *
Styreen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen              
Dichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 * <0.20 0.1400 * <0.20 0.1400 * <0.20 0.1400 *
Trichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
Tetrachloormethaan µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 *
Trichlooretheen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
Tetrachlooretheen µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 *
1,1-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
1,2-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 -
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 *
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 *
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  
CKW (som) µg/L <1.6 1.120  <1.6 1.120  <1.6 1.120  <1.6 1.120  
Tribroommethaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
Vinylchloride µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 *
1,1-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 *
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0.14 0.1400 * 0.14 0.1400 * 0.14 0.1400 * 0.14 0.1400 *
1,1-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
1,3-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0.42 0.4200 - 0.42 0.4200 - 0.42 0.4200 - 0.42 0.4200 -
Minerale olie              
Minerale olie (C10-C12) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie (C12-C16) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 10.5  <15 10.5  <15 10.5  <15 10.5  
Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - <50 35 - <50 35 - <50 35 -

 



 
Analyse Eenheid 5 GSSD  6 GSSD  7 GSSD  
Diepte (m-mv)  1,3-2,3   1,3-2,3   1,3-2,3   
Metalen           
Barium (Ba) µg/L 220 220 * 190 190 * 190 190 * 
Cadmium (Cd) µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Kobalt (Co) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - 
Koper (Cu) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - 
Kwik (Hg) µg/L <0.050 0.03500 - <0.050 0.03500 - <0.050 0.03500 - 
Molybdeen (Mo) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - 
Nikkel (Ni) µg/L <3.0 2.100 - <3.0 2.100 - <3.0 2.100 - 
Lood (Pb) µg/L <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - <2.0 1.400 - 
Zink (Zn) µg/L 21 21 - 24 24 - 17 17 - 
Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen           
Benzeen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Tolueen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Ethylbenzeen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
o-Xyleen µg/L <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  
m,p-Xyleen µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
Xylenen (som) factor 0,7 µg/L 0.21 0.2100 * 0.21 0.2100 * 0.21 0.2100 * 
BTEX (som) µg/L <0.90 0.6300  <0.90 0.6300  <0.90 0.6300  
Naftaleen µg/L <0.020 0.01400 * <0.020 0.01400 * <0.020 0.01400 * 
Styreen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Vluchtige organische 
halogeenkoolwaterstoffen 

          

Dichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 * <0.20 0.1400 * <0.20 0.1400 * 
Trichloormethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Tetrachloormethaan µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * 
Trichlooretheen µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
Tetrachlooretheen µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * 
1,1-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
1,2-Dichloorethaan µg/L <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - <0.20 0.1400 - 
1,1,1-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * 
1,1,2-Trichloorethaan µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * 
cis 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  
trans 1,2-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  <0.10 0.07000  
CKW (som) µg/L <1.6 1.120  <1.6 1.120  <1.6 1.120  
Tribroommethaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
Vinylchloride µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * 
1,1-Dichlooretheen µg/L <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * <0.10 0.07000 * 
1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 µg/L 0.14 0.1400 * 0.14 0.1400 * 0.14 0.1400 * 
1,1-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
1,2-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
1,3-Dichloorpropaan µg/L <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  <0.20 0.1400  
Dichloorpropanen som factor 0.7 µg/L 0.42 0.4200 - 0.42 0.4200 - 0.42 0.4200 - 
Minerale olie           
Minerale olie (C10-C12) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie (C12-C16) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie (C16-C21) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie (C21-C30) µg/L <15 10.5  <15 10.5  <15 10.5  
Minerale olie (C30-C35) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie (C35-C40) µg/L <10 7  <10 7  <10 7  
Minerale olie totaal (C10-C40) µg/L <50 35 - <50 35 - <50 35 - 

 
 



Toetsing standaard bodem BoToVa 
Analyse  Eenheid RG AW  T  I

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

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



171617

Kraggenburg

03‐10‐2017

Martijn Polling

2017130031

03‐10‐2017

10‐10‐2017

Eenheid 1 Oordeel

Bodemtype correctie

5,3

10,3

Bodemkundige analyses

% (m/m) 48,9

% (m/m) ds 5,3

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 10,3

Metalen

mg/kg ds 130

mg/kg ds <0,20 <= AW

mg/kg ds 3,2 <= AW

mg/kg ds 8,1 <= AW

mg/kg ds <0,050 <= AW

mg/kg ds <1,5 <= AW

mg/kg ds 11 <= AW

mg/kg ds 12 <= AW

mg/kg ds 40 <= AW

Minerale olie

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds 8,9

mg/kg ds 7

mg/kg ds 12

mg/kg ds 10

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds 41 <= AW

Zie bijl.

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

mg/kg ds <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <= AW

mg/kg ds 0,0016

mg/kg ds 0,0025

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010 <= AW

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0020

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds 0,0039

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds 0,0028

mg/kg ds 0,0048 <= AW

mg/kg ds 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,0046 <= AW

mg/kg ds 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,0074

mg/kg ds 0,0014 <= AW

mg/kg ds 0,021 <= AW

mg/kg ds 0,023

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds 0,0049 <= AW

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds 0,14

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds 0,46 <= AW

Nr. Analytico‐nr Oordeel

1 9743842 Altijd toepasbaar

Verklaring van de gebruikte tekens:

kleiner dan of gelijk aan de Achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

<= AW

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

Monster

1, St1tm10: 0‐10

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

Benzo(a)pyreen

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Naftaleen

Fenanthreen

OCB (som) LB (factor 0,7)

OCB (som) WB (factor 0,7)

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

o,p'‐DDE

p,p'‐DDE

o,p'‐DDD

p,p'‐DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

beta‐Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa‐Chloordaan

gamma‐Chloordaan

o,p'‐DDT

p,p'‐DDT

Aldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa‐Endosulfan

delta‐HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis‐ of A)

Heptachloorepoxide(trans‐ of B)

Hexachloorbutadieen

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Chromatogram olie (GC)

alfa‐HCH

beta‐HCH

gamma‐HCH

Zink (Zn)

Minerale olie (C10‐C12)

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Organische stof

Korrelgrootte < 2 µm

BoToVa T1 Beoordeling kwaliteit van grond en bagger bij toepassing op of in de land

Uw projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



171617

Kraggenburg

03‐10‐2017

Martijn Polling

2017130031

03‐10‐2017

10‐10‐2017

Eenheid 1 GSSD Oordeel RG Eis AW Kwal.A Kwal.B

5,3

10,3

% (m/m) 48,9 48,9

% (m/m) ds 5,3 5,3

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 10,3 10,3

mg/kg ds 130 247,2

mg/kg ds <0,20 0,1884 <=AW 0,2 0,6 4 14

mg/kg ds 3,2 5,897 <=AW 3 15 25 240

mg/kg ds 8,1 11,97 <=AW 5 40 96 190

mg/kg ds <0,050 0,0433 <=AW 0,05 0,15 1,2 10

mg/kg ds <1,5 1,05 <=AW 1,5 1,5 5 200

mg/kg ds 11 18,97 <=AW 4 35 50 210

mg/kg ds 12 15,55 <=AW 10 50 138 580

mg/kg ds 40 63,03 <=AW 20 140 563 2000

mg/kg ds <3,0 3,962

mg/kg ds 8,9 16,79

mg/kg ds 7 13,21

mg/kg ds 12 22,64

mg/kg ds 10 18,87

mg/kg ds <6,0 7,925

mg/kg ds 41 77,36 <=AW 35 190 1250 5000

Zie bijl.

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,001 0,0012

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,002 0,0065

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,003 0,003

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,0085 0,044

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,0007 0,004 4

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,003 0,0075

mg/kg ds 0,0016 0,003 B 0,001 0,0008 0,0013

mg/kg ds 0,0025 0,0047 <=AW 0,001 0,008 0,008

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,0035 0,0035

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,001

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,0005

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,0009 0,0021 4

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0020 0,0026

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0039 0,0073

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds <0,0010 0,0013

mg/kg ds 0,0028 0,0052 <=AW 0,001 0,01 0,01 2

mg/kg ds 0,0048 0,009 <=AW 0,001 0,015 0,015 4

mg/kg ds 0,0014 0,0026 <=AW 0,001 0,002 0,004 4

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds 0,0046

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds 0,0074 0,0139 <=AW 0,001 0,3 0,3 4

mg/kg ds 0,0014 0,0026 <=AW 0,001 0,002 4

mg/kg ds 0,021 0,4

mg/kg ds 0,023 0,0428 <=AW

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,0015 0,014

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,002 0,015

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,0015 0,023

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,0045 0,016

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,004 0,027

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,0035 0,033

mg/kg ds <0,0010 0,0013 <=AW 0,001 0,0025 0,018

mg/kg ds 0,0049 0,0092 <=AW 0,0049 0,02 0,139 1

mg/kg ds 0,14 0,14

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds <0,050 0,035

mg/kg ds 0,46 0,455 <=AW 0,5 1,5 9 40

Nr. Analytico‐nr Monster

1 9743842

Klasse B

Gestandaardiseerd gehalte

Achtergrondwaarde

kleiner dan of gelijk aan Achtergrondwaarde

Vereiste rapportagegrens

Interventiewaarde

Deze toetsing is uitgevoerd met behulp van BoToVa.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

IW

Eindoordeel: 

Gebruikte afkortingen

GSSD

AW

<= AW

RG Eis

Benzo(a)pyreen

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen

PAK VROM (10) (factor 0,7)

Legenda

1, St1tm10: 0‐10

Fenanthreen

Anthraceen

Fluorantheen

Benzo(a)anthraceen

Chryseen

Benzo(k)fluorantheen

PCB 138

PCB 153

PCB 180

PCB (som 7) (factor 0,7)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

Naftaleen

OCB (som) WB (factor 0,7)

Polychloorbifenylen, PCB

PCB 28

PCB 52

PCB 101

PCB 118

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0,7)

OCB (som) LB (factor 0,7)

p,p'‐DDE

o,p'‐DDD

p,p'‐DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7)

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7)

Endosulfansulfaat

alfa‐Chloordaan

gamma‐Chloordaan

o,p'‐DDT

p,p'‐DDT

o,p'‐DDE

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa‐Endosulfan

beta‐Endosulfan

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis‐ of A)

Heptachloorepoxide(trans‐ of B)

Hexachloorbutadieen

Aldrin

Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

alfa‐HCH

beta‐HCH

gamma‐HCH

delta‐HCH

Minerale olie (C12‐C16)

Minerale olie (C16‐C21)

Minerale olie (C21‐C30)

Minerale olie (C30‐C35)

Minerale olie (C35‐C40)

Minerale olie totaal (C10‐C40)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Minerale olie

Minerale olie (C10‐C12)

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Korrelgrootte < 2 µm

Bodemkundige analyses

Droge stof

Organische stof

Gloeirest

Korrelgrootte < 2 µm

Certificaatnummer

Startdatum

Rapportagedatum

Analyse

Bodemtype correctie

Organische stof

BoToVa T3 Beoordeling kwaliteit van baggerspecie en ontvangende bodem of oever bij toepassen in een oppervlaktewaterlichaam

Projectnummer

Projectnaam

Ordernummer

Datum monstername

Monsternemer



171617

Kraggenburg

03‐10‐2017

Martijn Polling

2017130031

03‐10‐2017

10‐10‐2017

Eenheid 1 Oordeel

Bodemtype correctie

5,3

10,3

Bodemkundige analyses

% (m/m) 48,9

% (m/m) ds 5,3

% (m/m) ds 94

% (m/m) ds 10,3

Metalen

mg/kg ds 130

mg/kg ds <0,20

mg/kg ds 3,2

mg/kg ds 8,1

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <1,5

mg/kg ds 11

mg/kg ds 12

mg/kg ds 40

Minerale olie

mg/kg ds <3,0

mg/kg ds 8,9

mg/kg ds 7

mg/kg ds 12

mg/kg ds 10

mg/kg ds <6,0

mg/kg ds 41 Verspreidbaar

Zie bijl.

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds 0,0016

mg/kg ds 0,0025

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0020

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds 0,0039

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds 0,0028

mg/kg ds 0,0048

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds 0,0046

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds 0,0074

mg/kg ds 0,0014

mg/kg ds 0,021

mg/kg ds 0,023

Polychloorbifenylen, PCB

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds <0,0010

mg/kg ds 0,0049

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

mg/kg ds 0,14

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds <0,050

mg/kg ds 0,46

% 3,4188 Verspreidbaar

% 5,5511 Verspreidbaar

Nr. Analytico‐nr Oordeel

1 9743842 Verspreidbaar

<= achtergrondwaarde

Deze toetsing is m.b.v. BoToVa uitgevoerd.

Zie voor info: http://www.rwsleefomgeving.nl/onderwerpen/bodem‐ondergrond/bbk/instrumenten/botova/

Legenda

Monster

1, St1tm10: 0‐10

<= AW

Benzo(ghi)peryleen

Indeno(123‐cd)pyreen
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Samenvatting  

Er zijn concrete plannen voor woningbouw op een perceel ten zuiden van de kern Kraggenburg. Omdat 

negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten en beschermd 

(natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, is de initiatiefnemer verplicht om de wettelijke 

consequenties van de voorgenomen activiteit (vooraf) te onderzoeken. Natuurbank Overijssel is daarom 

gevraagd de wettelijke consequenties in het kader van soort- en gebiedsbescherming te onderzoeken. In 

voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 

beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 

de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Het onderzoeksgebied is op 3 april 2018 onderzocht op de aanwezigheid van beschermde planten en dieren 

en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties die door uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten beschadigd of vernield worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten 

een negatief effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  

 

Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming  

Het onderzoeksgebied ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. Vanwege de lokale 

invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied.  

 

Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming  

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige beschermde 

grondgebonden zoogdier-, amfibieën- vleermuis- en vogelsoorten. Voorgenoemde soorten benutten het 

plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels in de beplanting en 

bezetten sommige amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten er een (winter)rust- en/of 

voortplantingslocaties.  

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de 

oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten 

dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De functie van het plangebied als 

foerageergebied voor vogels is niet beschermd. 

Voor bijna alle in het plangebied voorkomende grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een 

rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 

voortplantingslocaties’. De functie van het plangebied als foerageergebied, is voor deze soorten niet 

beschermd. Deze vrijstelling geldt niet voor de rugstreeppad die wellicht in het plangebied voor komt en 

(winter) rustplaatsen in het plangebied bezet. Omdat niet uitgesloten kan worden dat, als gevolg van de 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten, rugstreeppadden verwond of gedood worden en 

(winter)rustplaatsen beschadigd of vernield worden, dient een ontheffing aangevraagd te worden.  

Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied maar benutten de opgaande beplanting als 

foerageergebied en mogelijk als vliegroute. Omdat de laanbomen naast de opgaande beplanting 

gehandhaafd blijft, wordt de functie van de mogelijk aanwezige vliegroute niet negatief beïnvloed. 

Vanwege de aanplant van bomen en struiken in het plangebied wordt de betekenis van het plangebied als 

foerageergebied niet aangetast.  

 

Samenvattende conclusie:  

Er dient ontheffing aangevraagd te worden in verband met de mogelijke aanwezigheid van de rugstreeppad 

in het plangebied. Indien deze verkregen is en bezette vogelnesten bij de uitvoering beschermd worden, 

dan leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van soort- of 

gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of 

vergunning aangevraagd te worden in het kader van soort- of gebiedsbescherming.  
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1 Inleiding  
Er zijn concrete plannen voor woningbouw op een perceel ten zuiden van de kern Kraggenburg. Omdat 

negatieve effecten van de voorgenomen activiteiten op beschermde flora- en faunasoorten en beschermd 

(natuur)gebied op voorhand niet uit te sluiten zijn, is de initiatiefnemer verplicht om de wettelijke 

consequenties van de voorgenomen activiteit (vooraf) te onderzoeken. Natuurbank Overijssel is daarom 

gevraagd de wettelijke consequenties in het kader van soort- en gebiedsbescherming te onderzoeken. In 

voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. Naast een 

beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, worden 

de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de aanwezigheid van beschermde planten en dieren en 

beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties die door uitvoering van de voorgenomen 

activiteiten beschadigd of vernield worden. Ook is gekeken of de voorgenomen activiteiten een negatief 

effect hebben op beschermd (natuur)gebied.  

 

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 

activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 

Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland 2012 (Natuurnetwerk Nederland). 

 

 

Toepasbaarheid:  

De resultaten van het onderzoek zijn toepasbaar op twee verschillende momenten.  

Ten eerste wordt de beoordeling van de wettelijke consequentie van de voorgenomen activiteit in het kader 

van de Wet natuurbescherming gebruikt bij het beoordelen van de vraag of er sprake is van een goede 

ruimtelijke ordening. Deze vraag dient zich aan in het proces van de Ruimtelijke Ordening, zoals bij het 

wijzigen van een bestemmingsplan of het aanvragen van een Omgevingsvergunning.  

Ten tweede wordt in deze rapportage aangeven op welke wijze de voorgenomen activiteiten in 

overeenstemming zijn met de Wet natuurbescherming. Indien aan de orde, wordt aangegeven in welke 

periode van het jaar bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd mogen worden en of aanvullende 

maatregelen of een ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming vereist is.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



5 

 

2 Het plangebied 

 

2.1 Situering  

Het plangebied is gesitueerd ten zuidoosten van de Voorstraat-Jacob Bruintjesstraat te Kraggenburg. Het 

ligt in het buitengebied, net ten zuidoosten van de kern Kraggenburg. Op onderstaande afbeelding wordt 

de globale ligging van het plangebied aangegeven met de cirkel op de topografische kaart.  

 

  
Globale ligging van het plangebied. De ligging wordt aangeduid met de cirkel (bron: Ruimtelijkeplannen.nl).  

 

2.2 Beschrijving van het plangebied  

Het plangebied bestaat uit agrarisch cultuurland, twee houtsingel en een kavelgrenssloot met natuurlijke 

opslag erlangs. Het overgrote deel van het plangebied bestaat uit agrarische cultuurgrond, tijdens het 

veldbezoek in gebruik als akker. Langs de west- en noordgrens van het plangebied staat een houtsingel met 

Italiaanse populieren, elzen, essen, veldesdoorn en fijnsparren. Tussen de bebouwing van Kraggenburg en 

het plangebied ligt een ondiepe kavelgrenssloot. Dwars door het agrarische perceel loopt een 

kavelgrenssloot waarlangs natuurlijke opslag van wilgen staan. Bebouwing en open water ontbreken in het 

plangebied. Tijdens periodes met veel neerslag zullen de kavelgrenssloten gevuld zijn met water. Tijdens 

droge periodes staat de kavelgrenssloten droog. Op onderstaande luchtfoto wordt het plangebied in detail 

weergegeven, evenals de begrenzing. Voor een verbeelding van het plangebied wordt verwezen naar 

bijlage 3 van dit rapport. 
 

  
Detailweergave en begrenzing van het plangebied. Deze wordt met de gele lijn (links) aangeduid (Bron luchtfoto: PDOK). 
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3 Voorgenomen activiteiten  

 

3.1 Algemeen  

Het concrete voornemen bestaat om het plangebied te ontwikkelen als woningbouwlocatie. Daartoe dient 

beplanting gerooid te worden en dienen enkele kavelgrenssloten gedempt te worden om het perceel 

bouwrijp te kunnen maken. De beplanting aan de noordzijde van het plangebied blijft behouden.  

  

 
Bestemmingsplankaart van het plangebied.  

  

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming: 

• Rooien beplanting; 

• Bouwrijp maken plangebied, inclusief aanleggen (bouw)wegen, riolering, kabels en leidingen; 

• Dempen kavelgrenssloten; 

• Bouwen woningen en aanleggen wegen; 

 

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of –nesten 

De voorgenomen activiteit heeft mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en natuurgebied. 

We onderscheiden de volgende negatieve invloeden: 

 

Mogelijke tijdelijke invloeden: 

• Geluid, stof en trillingen tijdens de werkzaamheden 

 

Mogelijke permanente invloeden: 

• Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten; 

• Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten; 

• Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten; 

 

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer 

Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 

negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd (natuur)gebied buiten het onderzoeksgebied. 

Dit noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en 

omvang van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op 

een beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.  
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In deze studie wordt uitsluitend gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het 

rooien van de beplanting, het bouwrijp maken van het plangebied en het bouwen van de woningen. Er is 

geen Aeriusberekening uitgevoerd om het effect van de depositie van NOx in Natura2000-vast te stellen. 

 

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit: 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit is lokaal. Mogelijk zijn tijdens de bouwwerkzaamheden 

geluid en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn incidenteel en 

kortstondig zodat deze niet zullen leiden tot een significante verstoring van beschermde faunasoorten of de 

aantasting van beschermde habitats buiten het plangebied.  

 

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied is gelijk aan het plangebied.  
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4 Gebiedsbescherming  

 

4.1 Algemeen  

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op Natura2000-

gebied en het Nationaal Natuurnetwerk (verder NNN genoemd). 

 

4.2 Natuurnetwerk Nederland  

 

Algemeen  

Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 

(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 

uitgevoerd te worden in de afweging van een ‘goede ruimtelijke ordening’ als onderdeel van de ruimtelijke 

onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.  

 

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 

regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 

geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kernmerken en waarden van het gebied. In de 

verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 

handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 

aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 

uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 

kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 

regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 

ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 

‘behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN’ waarbij tevens 

zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.  

 

De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 

Voor ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij er sprake is 

van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden voldaan. 

Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, saldering van 

negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het ‘nee, tenzij’-principe en de overige 

spelregels hebben is opgenomen in de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland. Er is door 

toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op een 

betere manier kunnen worden bereikt. 

 

Ligging t.o.v. het NNN 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Gronden die tot het NNN behoren 

liggen op minimaal 513 meter afstand van het plangebied. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging 

van het NNN in de omgeving van het plangebied weergegeven.  

 

    
Ligging van het Natuurnetwerk Nederland (groen) in de omgeving van het plangebied. Het plangebied  wordt met het rode 

vlak aangeduid (bron: Provincie Flevoland).  
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Effectbeoordeling 

Vanwege de lokale invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op de 

kernkwaliteiten en de omgevingscondities van het Natuurnetwerk Nederland. Mogelijk is tijdens de 

aanlegfase incidenteel geluid waarneembaar buiten het plangebied, maar dit effect is incidenteel en 

kortstondig en heeft geen negatief effect op het beschermd (natuur)gebied.  

 

Conclusie  

De voorgenomen activiteiten hebben geen negatief effect op gronden die tot het Natuurnetwerk 

Nederland behoren.  

 

4.4 Slotconclusie 

Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland. De invloedsfeer van de voorgenomen 

activiteiten is lokaal. Dat houdt in dat de voorgenomen activiteiten geen negatief effect hebben op 

gebieden die buiten het plangebied liggen. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden 

en er hoeft ontheffing aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 

kader van de Verordening voor de fysieke leefomgeving Flevoland. 
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5 Soortenbescherming; het onderzoek 

 

5.1 Verwachting 

Op basis van bronnenonderzoek, landschappelijke karakteristieken, beheer, omvang en gebruik van het 

onderzoeksgebied is het niet uitgesloten dat (beschermde) soorten van onderstaande soortgroepen in het 

gebied voorkomen: 

• Vogels;  

• Grondgebonden zoogdieren; 

• Vleermuizen; 

• Amfibieën;  

 

5.2 Methode 

In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 3 april 2018 tijdens de daglichtperiode 

(middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 

aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. 

Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60) en zijn de in dit rapport 

opgenomen afbeeldingen gemaakt. Er is geen gebruik gemaakt van een schepnet of ander vistuig om 

onderwaterfauna te onderzoeken.  

 

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 

bronnen: 

• Veldbezoek door ervaren ecoloog1 

• Aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet); 

 

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a. 

• Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland 

• Atlas van de zoogdieren van Nederland  

• Nieuwe atlas van de Nederlandse flora  

 

Het weer tijdens het veldbezoek 

Half bewolkt, droog, 14⁰C, wind 1-2 Bft.  

 

Vogels 

Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van broedvogels. De onderzoeksperiode is 

beperkt geschikt om alle potentiële broedvogelsoorten in het onderzoeksgebied vast te kunnen stellen 

omdat het onderzoek is uitgevoerd buiten de broedtijd van de meeste vogelsoorten en de meeste 

zomergasten (trekvogels) nog niet teruggekeerd zijn naar hun broedplaats. Veel standvogels en 

deeltrekkers zoals grauwe gans, meerkoet, wilde eend, nijlgans, koolmees, pimpelmees, houtduif, bosuil, 

huismus, ringmus, zwarte kraai, buizerd, torenvalk, havik, merel, groenling, zanglijster en grote lijster 

bezetten al wel een territorium in deze tijd van het jaar. Op basis van een beoordeling van de 

landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het 

onderzoeksgebied voor vogels.  

 

Grondgebonden zoogdieren  

Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 

zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar deze dieren al bezetten ze 

geen voortplantingslocaties in deze tijd van het jaar. Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar 

grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op de aanwezigheid van grondgebonden 

zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, graaf-, krab- en bijtsporen, haren, 

                                                             
1
 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 

vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 

jaarlijks 120-140 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland.  



11 

 

prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 

plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van grondgebonden zoogdiersoorten.  

 

Vleermuizen  

De onderzoeksperiode is beperkt geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. De 

meeste vleermuissoorten bezetten in deze periode van het jaar nog de winterverblijfplaats, al dan niet op 

enige afstand van de zomerverblijfplaatsen. Alleen de gewone dwergvleermuis bezet soms al een 

zomerverblijfplaats in gebouwen en is actief tijdens avonden/nachten met een temperatuur boven 8-9 ⁰C 

en weinig wind. De onderzoeksperiode is ongeschikt voor onderzoek naar kraamkolonies en 

paarverblijfplaatsen.  

 

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar verblijfplaatsen van vleermuizen in bomen. Daarbij is specifiek 

gelet op potentiële invliegopeningen en potentiële verblijfplaatsen in bomen, zoals holen, gaten en losse 

schors. 

 

De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is 

bepaald op basis van een visuele beoordeling van de landschappelijke karakteristieken van het plangebied. 

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 

landschapselementen benutten als vliegroute.  

 

Amfibieën  

De onderzoeksperiode is ongeschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën omdat ze zich in deze 

periode van het jaar nog ophouden in hun winterverblijfplaats onder water, in holen en gaten in de grond, 

in holle bomen/stammen of onder de strooisellaag, bergen groen of ander (groen)afval. Amfibieën kunnen 

ook overwinteren in/onder gebouwen, zoals een chalet, kapschuur of houthok. Op basis van een 

beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie 

van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde 

eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van het 

plangebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van de verschillende amfibieënsoorten. 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van overige beschermde soorten als vissen, 

reptielen, dag- en nachtvlinders, libellen, vissen, bladmossen, sporenplantenvaren (kleine vlotvaren), haften 

(oeveraas), kevers en kreeftachtigen (Europese rivierkreeft) omdat het onderzoeksgebied geen geschikte 

habitat vormt voor deze soorten. In de kavelgrenssloot stond tijdens het onderzoek water, maar deze sloot 

valt in de zomer droog en vormt een ongeschikt leefgebied voor vissen.  
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5.3 Resultaten  

In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 

onderzoeksgebied vastgesteld zijn, die mogelijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten waarvan 

het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in deze 

paragraaf besproken. Het onderzoeksgebied behoort niet tot de groeiplaats van beschermde 

plantensoorten.  

 

Vogels  

Het plangebied behoort tot het functionele leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 

plangebied als foerageergebied en vermoedelijk nestelen er ieder voorjaar verschillende vogelsoorten in 

het plangebied. Vogels die mogelijk in het plangebied nestelen zijn merel, zanglijster, houtduif, Turkse 

tortel, heggenmus, tjiftjaf en zwartkop. Vogels kunnen nestelen in bomen, struiken en in de dichte 

vegetatie op de grond. Het plangebied lijkt een weinig geschikte broedplaats voor weidevogels. Er zijn in 

het plangebied geen nesten van roofvogels of uilen waargenomen. De aanwezige opgaande begroeiing 

vorm een ongeschikte nestplaats voor roofvogels en uilen. In de houtsingel ten zuiden van het plangebied 

zijn tijdens het veldbezoek geen roofvogelhorsten waargenomen. Door het rooien van beplanting tijdens de 

voortplantingsperiode, kunnen bezette nesten beschadigd en vernield worden. Door de uitvoering van de 

voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied niet aangetast.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Rooien beplanting. 

 

Grondgebonden zoogdieren 

Er zijn tijdens het veldbezoek geen grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar mogelijk behoort het 

plangebied tot het functionele leefgebied van sommige algemene- en weinig kritische soorten als bruine 

rat, huismuis, huisspitsmuis, haas, veldmuis, aardmuis, ree, vos en egel. Deze soorten benutten het 

plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk bezetten soorten als aardmuis, veldmuis, 

huismuis, bosmuis, gewone bosspitsmuis, huisspitsmuis, dwergmuis en bruine rat er ook rust- en 

voortplantingslocaties. Voorgenoemde soorten kunnen rust- en voortplantingslocaties bezetten in holen in 

de grond en in de dichte vegetatie (dwergmuis). Door het verwijderen van beplanting en het bouwrijp 

maken van het plangebied worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond en gedood en worden 

mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als 

foerageergebied wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Verwijderen beplanting en bouwrijp maken plangebied.  

 

Vleermuizen 

 

Verblijfplaatsen  

Er zijn geen vleermuizen waargenomen en er zijn geen (potentiële) verblijfplaatsen van vleermuizen in het 

plangebied waargenomen. Holenbomen, gebouwen en andere bouwwerken ontbreken in het plangebied. 

Ook zijn in/aan de bomen geen potentiële verblijfplaatsen zoals vleermuiskasten of holle ruimtes achter 

losse schors aan bomen waargenomen. Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden geen 

vleermuizen verwond of gedood en worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield.  

  

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Foerageergebied  

Gelet op de inrichting en het gevoerde beheer van het plangebied, behoort het plangebied vermoedelijk tot 

het foerageergebied van vleermuissoorten als gewone- en ruige dwergvleermuis en mogelijk laatvlieger en 

rosse vleermuis. Deze soorten foerageren mogelijk langs de randen en kronen van de houtsingel. Het 

agrarisch cultuurland vormt een ongeschikt foerageergebied voor vleermuizen. Door uitvoering van de 
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voorgenomen activiteiten gaat de huidige beplanting in het plangebied verloren, maar wordt nieuwe 

beplanting aangelegd. Hierdoor wordt de functie en betekenis van het plangebied als foerageergebied voor 

vleermuizen niet aangetast.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Vliegroute  

Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen als geleiders tijdens het foerageren en om van 

verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 

elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 

rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.  

 

Mogelijk benutten vleermuissoorten als gewone dwergvleermuis en laatvlieger de opgaande beplanting 

langs de rand van het plangebied als vliegroute. Langs de Voorstraat en Jacob Bruintjesstraat staan echter 

laanbomen welke de functie als vliegroute overnemen wanneer de opgaande beplanting gerooid wordt. 

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op mogelijk aanwezige vliegroutes 

van vleermuizen. 

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- Geen.  

 

Amfibieën  

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode in het jaar waarin amfibieën actief zijn, maar op basis van 

een beoordeling van het landschap en het gevoerde beheer, kan de functie van het plangebied als 

functioneel leefgebied voldoende goed ingeschat worden.  

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van de bastaardkikker, meerkikker, 

bruine kikker, gewone pad en kleine watersalamander. Voorgenoemde soorten benutten mogelijk de 

smalle strook met opgaande beplanting en de kavelgrenssloot als foerageergebied en bezetten er mogelijk 

ook een (winter)rustplaats. Het agrarisch cultuurland vormt een voor amfibieën ongeschikt functioneel 

leefgebied en geschikte voortplantingswateren ontbreken in het plangebied. Amfibieën kunnen een 

(winter)rustplaats bezetten in holen in de grond, onder takkenbossen en groenafval in de houtopstand en 

de sloottaluds.  

 

Het plangebied ligt binnen het normale verspreidingsgebied van de rugstreeppad, maar het overgrote deel 

van het plangebied wordt als een ongeschikte habitat voor de rugstreeppad beschouwd. Het intensieve 

beheer maakt het agrarisch cultuurland tot een ongeschikt leefgebied. De smalle strook opgaande 

beplanting tussen het agrarische cultuurland en de woonkern Kraggenburg (langs Voorstraat en Jacob 

Bruintjesstraat) en de kavelgrenssloot midden in het perceel, kan net als bij sommige andere meer 

algemene amfibieënsoorten, tot het leefgebied van de rugstreeppad behoren. Gelet op de aard van het 

plangebied gaat het daarbij hooguit om enkele individuen die op kunnen duiken in het plangebied. Geschikt 

voortplantingsbiotoop ontbreekt in het plangebied, maar rugstreeppadden kunnen de beplantingsstrook 

benutten als foerageergebied en er mogelijk ook een (winter)rustplaats bezetten. Als gevolg van het rooien 

van beplanting en het betreden van de beplantingsstrook kunnen rugstreeppadden verwond en gedood 

worden.  

 

Het grootste risico op het verwonden/doden van rugstreeppadden, het beschadigen/vernietigen van eieren 

en het beschadigen/vernietigen van voortplantingsbiotoop treed op tijdens het gehele traject van bouwrijp 

maken van het plangebied en het bouwen van de woningen en ontsluitingswegen. Als soort van 

pioniersituaties beschikt de rugstreeppad over een groot uitbreidingsvermogen. Als zodanig is zij in staat  

om snel nieuwe ontstane voortplantingswateren te koloniseren. Ondiepe plassen en wielsporen gevuld met 

water vormen potentiële voortplantingswateren. Kolonisatie van het plangebied is reëel vanwege de 

aanwezigheid van actuele voortplantingswateren op 2,5 km afstand.  



14 

 

 

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 

worden (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. De functie van het plangebied als foerageergebied 

wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast.  

 

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb: 

- rooien beplanting; 

- dempen kavelgrenssloten en vergraven stroken ruigte langs de kavelgrenssloten; 

 

Overige soorten  

Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 

onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.  

 

 

5.4 Toetsingskader 

Sinds 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht. Het is verboden om alle soorten die 

beschermd zijn volgens de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn, 

evenals de in paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming genoemde soorten te doden en te 

verwonden, evenals het beschadigen en vernielen van voortplantingsplaatsen of rustplaatsen.  

Verder is het verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 

te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.  

 

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 

doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 

vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 

ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Flevoland van kracht.  

 

Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 

volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 

er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.  

 

Voorgenomen activiteit wordt gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. In afwijking van de verboden in artikel 

3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 

en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 

beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

 

 

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep 

 

Vogels  

Door het verwijderen van beplanting tijdens de voortplantingsperiode worden mogelijk bezette 

vogelnesten verstoord en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten zijn uitsluitend de bezette 

nesten beschermd, niet de oude nesten of de nestplaats. Voor het beschadigen/vernielen van bezette 

nesten en het verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen 

worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd wettelijk belang wordt 

beschouwd. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de 

voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De meest geschikte periode om deze 

werkzaamheden uit te voeren is augustus-februari.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Beplanting rooien buiten de voortplantingsperiode.   
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Vleermuizen  

 

Verblijfplaatsen  

Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied. Door het uitvoeren van de voorgenomen 

activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en worden geen verblijfplaatsen beschadigd of 

vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het kader 

van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd 

te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 

voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen 

 

Foerageergebied  

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op foerageergebied van 

vleermuizen. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties in het 

kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek 

uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de 

voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Vliegroute 

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op mogelijk aanwezige vliegroutes 

van vleermuizen in het plangebied. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke 

consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er hoeft geen 

nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd 

te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Grondgebonden zoogdieren  

Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond en 

gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de 

grondgebonden zoogdiersoorten die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt 

een vrijstelling van de verbodsbepalingen van de Wnb. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt 

niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen 

ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te 

mogen voeren in het kader van de Wnb.  

 

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb: 

- Geen. 

 

Amfibieën  

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 

worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Voor de gewone pad, kleine 

watersalamander, bruine kikker en bastaardkikker geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 

‘verwonden en doden’ en het ‘beschadigen en vernielen van verblijfplaatsen’ als gevolg van 

werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. De functie van het 

plangebied als foerageergebied en (winter)rustplaats is voor deze soorten niet beschermd.  
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Door het rooien van beplanting, het dempen van greppels en het betreden/vergraven van ruigte worden 

mogelijk ook rugstreeppadden verwond en gedood en worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en 

vernield. De functie van het plangebied als foerageergebied wordt niet aangetast.  

 

De rugstreeppad en de (winter)rustplaats van deze soort is beschermd als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet 

natuurbescherming (Habitatrichtlijnsoort). Omdat niet uitgesloten kan worden dat door uitvoering van de 

werkzaamheden dieren verwond of gedood worden en (winter)rustplaatsen beschadigd of vernield 

worden, is een ontheffing van de Wet natuurbescherming vereist. In de ontheffing zullen tevens 

maatregelen opgenomen moeten worden om te voorkomen dat rugstreeppadden, eieren en 

voortplantingsbiotoop negatief beïnvloed worden tijdens de ontwikkelfase van het plangebied.  

 

De voorgenomen activiteiten leiden mogelijk tot wettelijke consequenties. Er dient een ontheffing 

aangevraagd te worden voordat gestart kan worden met de voorgenomen werkzaamheden.  

 

Wettelijke consequenties: 

- Ontheffing aanvragen voor het verwonden-doden van rugstreeppadden en bescha 

 

Overige soorten 

Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 

faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 

andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk. 

 

In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.  
Soortgroep Beschermde soorten 

planlocatie 

Verbodsbepalingen* 

 

aandachtspunt 

Grondgebonden zoogdieren; 

foerageergebied  

Diverse soorten    Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd   

Geen  

Grondgebonden zoogdieren; 

rust- en voortplantingslocaties 

Diverse soorten    Niet van toepassing; vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling  

Geen 

Vogels; foerageergebied Diverse soorten   Niet van toepassing, functie is niet 

beschermd  

Geen 

Vogels; bezette nesten  Diverse soorten  Art. 3.1 lid 1 & lid 2 Beplanting rooien buiten de 

broedtijd  

Vleermuizen;  verblijfplaatsen  Niet aanwezig Niet van toepassing.   Geen 

Vleermuizen; foerageergebied Diverse soorten Niet van toepassing, functie wordt 

niet aangetast 

Geen 

Vleermuizen; vliegroutes Mogelijk laatvlieger en 

gewone dwergvleermuis 

Niet van toepassing, functie wordt 

niet aangetast 

Geen 

Amfibieën; foerageergebied en 

(winter)rustplaatsen 

Diverse soorten, 

waaronder de 

rugstreeppad   

m.u.v. rugstreeppad: vrijstelling i.v.m. 

ruimtelijke ontwikkeling en functie als 

foerageergebied is niet beschermd. 

m.b.t. rugstreeppad: Art. 3.5 lid 1, lid 

2 en lid 4. 

Ontheffing aanvragen i.v.m. de 

mogelijke aanwezigheid van de 

rugstreeppad in plangebied.  

Amfibieën; 

voortplantingslocaties 

Niet aanwezig Niet van toepassing.   Geen 

Overige soorten Niet aanwezig Niet van toepassing. Geen 
Samenvatting van de wettelijke consequenties. 

 

5.6  Historische gegevens en overige bronnen 

Er zijn geen historische gegevens bekend over de betekenis van het plangebied voor beschermde flora- 

en faunawaarden.  

 

5.7 Volledigheid van het onderzoek 

Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.  

 

  



17 

 

6 Samenvatting en conclusies  

De voorgenomen activiteiten worden gezien als ‘ruimtelijke ontwikkeling’. Voor een aantal algemeen 

voorkomende en talrijke beschermde faunasoorten2 geldt in de provincie Flevoland een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen ‘doden, verwonden en het opzettelijk vernielen en weghalen van rust- en 

voortplantingslocaties’, als gevolg van werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling 

worden uitgevoerd. Voor beschermde soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing 

vereist om ze te mogen verwonden en doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen 

beschadigen en te vernielen. 

 

Het plangebied behoort vermoedelijk tot het functionele leefgebied van sommige beschermde 

grondgebonden zoogdier-, amfibieën- vleermuis- en vogelsoorten. Voorgenoemde soorten benutten het 

plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar mogelijk nestelen er vogels in de beplanting en 

bezetten sommige amfibieën- en grondgebonden zoogdiersoorten er een (winter)rust- en/of 

voortplantingslocaties. Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied.  

Van de vogelsoorten die in het plangebied nestelen zijn uitsluitend de bezette nesten beschermd, niet de 

oude nesten of de nestplaats. Werkzaamheden die leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten 

dienen buiten de voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden. De functie van het plangebied als 

foerageergebied voor vogels is niet beschermd. 

Voor bijna alle in het plangebied voorkomende grondgebonden zoogdier- en amfibieënsoorten, die een 

rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de 

verbodsbepalingen ‘doden en verwonden’ en het ‘beschadigen en vernielen van rust- en 

voortplantingslocaties’. De functie van het plangebied als foerageergebied, is voor deze soorten niet 

beschermd. Deze vrijstelling geldt niet voor de rugstreeppad die wellicht in het plangebied voor komt en 

(winter) rustplaatsen in het plangebied bezet. Omdat niet uitgesloten kan worden dat als gevolg van de 

uitvoering van de voorgenomen activiteiten rugstreeppadden verwond of gedood worden en dat 

(winter)rustplaatsen beschadigd of vernield worden, dient een ontheffing aangevraagd te worden.  

Vleermuizen bezetten geen verblijfplaats in het plangebied maar benutten de opgaande beplanting als 

foerageergebied en mogelijk als vliegroute. Omdat de laanbomen naast de opgaande beplanting 

gehandhaafd blijft, wordt de functie van de mogelijk aanwezige vliegroute niet negatief beïnvloed. 

Vanwege de aanplant van bomen en struiken in het plangebied wordt de betekenis van het plangebied als 

foerageergebied niet aangetast.  

 

Het onderzoeksgebied ligt buiten de begrenzing van het Natuurnetwerk Nederland. Vanwege de lokale 

invloedsfeer hebben de voorgenomen activiteiten geen negatief effect op beschermd (natuur)gebied.  

 

Conclusie:  

Er dient ontheffing aangevraagd te worden in verband met de mogelijke aanwezigheid van de rugstreeppad 

in het plangebied. Indien deze verkregen is en bezette vogelnesten bij de uitvoering beschermd worden, dan 

leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van soort- of 

gebiedsbescherming. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of 

vergunning aangevraagd te worden in het kader van soort- of gebiedsbescherming.  

 

 

 

  

                                                             
2
 Zie bijlage 2 van dit rapport 
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Bijlage 2 

Toelichting Wet Natuurbescherming  

 

Drie beschermingsregimes  

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 

apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 

Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 

worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 

of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 

230 overige Europese en nationale soorten beschermd. 

 

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 

zijn voldaan: 

 

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 

oplossing voor de handeling mogelijk is.  

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 

wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 

volksgezondheid of openbare veiligheid. 

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.  

 

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 

zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 

gedragscode. 

 

Soortenbescherming en het ‘nee, tenzij principe’ 

De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 

één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 

gericht op de bescherming van individuen van  soorten. 

 

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 

oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 

verleend kan worden, wordt afgewogen  tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 

soort. 

 

Zorgplicht voor dieren en planten  

Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 

met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 

intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 

houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 

alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 

zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd”. 

 

Vrijstelling regelgeving  

Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 

beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 

vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 

bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 

soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 

gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 

vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 

verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk. 
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 

provinciale verordening.  

 

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 

soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 

en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 

ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 

gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming. 

 

 

Welke soorten zijn beschermd? 

De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:  

 

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 

beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.  

2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 

Verdrag van Bonn.  

3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor ‘andere soorten’  waaronder soorten vallen die vanuit 

nationaal oogpunt  bescherming behoeven.  

 

 
Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming  

 

Vrijgestelde soorten 

In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 

soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 

soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 

De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten: 
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- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 

gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied; 

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 

waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 

natuurbeheer. 

 

 
Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt in de Provincie Flevoland als gevolg van 

handelingen die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd.  

 

 

  

Soortgroep Nederlandse naam Wetens chappel i jke naam

Amfibiëen brui ne ki kker Rana  temporari a

Amfibiëen gewone pad Bufo bufo

Amfibiëen kleine watersa lamander Liss otriton vulgaris

Amfibiëen meerkikker Pel ophylax ridibundus

Amfibiëen middelste groene kikker/bas taard Pel ophylax kl . esculentus

Zoogdieren-landzoogdieren aardmuis Microtus agrestis

Zoogdieren-landzoogdieren bosmuis Apodemus  s yl vaticus

Zoogdieren-landzoogdieren bunzing Mustela  putorius

Zoogdieren-landzoogdieren dwergmuis Micromys  minutus

Zoogdieren-landzoogdieren dwergspits mui s Sorex minutus

Zoogdieren-landzoogdieren egel Erinaceus  europeus

Zoogdieren-landzoogdieren gewone boss pi tsmuis Sorex araneus

Zoogdieren-landzoogdieren haas Lepus europeus

Zoogdieren-landzoogdieren hermeli jn Mustela  erminea

Zoogdieren-landzoogdieren huis spits mui s Croci dura  russula

Zoogdieren-landzoogdieren koni jn Oryctolagus cuniculus

Zoogdieren-landzoogdieren ondergrondse woel muis Pi tymys s ubterraneus

Zoogdieren-landzoogdieren ree Capreol us capreol us

Zoogdieren-landzoogdieren ros se woelmui s Cl ethrionomys  glareolus

Zoogdieren-landzoogdieren tweekleurige boss pits muis Sorex coronatus

Zoogdieren-landzoogdieren veldmuis Microtus arva l is

Zoogdieren-landzoogdieren vos Vulpes vulpes

Zoogdieren-landzoogdieren wezel Mustela  niva l is

Zoogdieren-landzoogdieren woelrat Arvicola  terres tri s
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving.  
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen: 

 

Internet: 

 

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/ 

 

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/  

 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol)  

 

https://calculator.aerius.nl 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl 
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Samenvatting 
 
Aanleiding tot het hier beschreven archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) zijn de 
herinrichtingsplannen van de gemeente voor de onderzochte percelen aan de Hertenweg en  
Jacob Bruintjesstraat te Kraggenburg. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard 
gaan, is een archeologisch vooronderzoek, conform de Wet op de archeologische monumentenzorg, 
noodzakelijk. Gemeente Noordoostpolder heeft MUG Ingenieursbureau, afdeling Archeologie, opdracht 
gegeven het IVO uit te voeren. Het archeologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden op 11 en 12 juni 
2010. 
 
Uit het onderzoek blijkt dat de ondergrond van het onderzoeksgebied voor een groot deel uit 
geulafzettingen bestaat. Deze geulafzettingen komen vooral voor in het noordelijke deel van het terrein ten 
westen van de Hertenweg. In het zuidelijke deel van dit terrein bestaat de ondergrond uit dekzand waarin 
zich in veel gevallen een podzolbodem heeft ontwikkeld.  
 
Voor het gebied ten zuiden van de Jacob Bruintjesstraat geldt dat de bodemopbouw van de 
dekzandondergrond niet meer intact is. Er wordt daarom aanbevolen hier geen verder archeologisch 
onderzoek uit te voeren. 
 
Voor het terrein ten westen van de Hertenweg geldt voor het zuidelijke deel van dit onderzoeksgebied dat 
de top van het dekzand in de meeste boringen nog intact is. Als hier archeologische resten aanwezig zijn, 
liggen deze nog ‘in situ’. Er wordt aanbevolen voor deze terreindelen een vervolgonderzoek uit te voeren in 
de vorm van megaboringen. Hierbij wordt de top van het intacte dekzand bemonsterd en gezeefd om zo 
eventueel aanwezig archeologische indicatoren op te sporen. Op de tekening uit bijlage 2 is aangegeven 
om welk deel van het onderzoeksgebied het gaat. Voor de andere delen van het onderzoeksgebied wordt 
aanbevolen geen vervolgonderzoek uit te voeren. 
 
Voor beide delen van het onderzoeksgebied waarvoor geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen, geldt dat 
als men tijdens het grondwerk onverhoopt alsnog op archeologische resten stuit de bevoegde overheid, 
gemeente Noordoostpolder

1
, hiervan meteen op de hoogte moet worden gebracht. 

 
 

                                                      
1
 Gemeente Noordoostpolder ter attentie van mevrouw J. Nagelhout, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord,  

   Tel. (0527) 63 39 11 
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

Aanleiding tot het hier beschreven archeologisch inventariserend veldonderzoek (IVO) zijn de 
herinrichtingsplannen van de gemeente voor de onderzochte percelen aan de Hertenweg en  
Jacob Bruintjesstraat te Kraggenburg. Omdat deze plannen met bodemverstorende ingrepen gepaard 
gaan, is een archeologisch vooronderzoek, conform de Wet op de archeologische monumentenzorg, 
noodzakelijk. Gemeente Noordoostpolder heeft MUG Ingenieursbureau, afdeling Archeologie, opdracht 
gegeven het IVO uit te voeren. Het archeologisch booronderzoek heeft plaatsgevonden op 11 en 12 juni 
2010 door de heer G.J. de Roller met ondersteuning van de heer P. Visser, conform de eisen van de 
Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA), versie 3.2. 
 
Tabel 1.1  Overzicht van de objectgegevens 

Objectgegevens 

Provincie  Flevoland  

Gemeente  Noordoostpolder  

Plaats   Kraggenburg  

Toponiem  Hertenweg  

Kaartblad  21A  

Coördinaten  189073/519401 NW 
                                      189990/519504 NO 
                                      190039/519362 ZO 
                                      189295/519045 ZW 

Grondsoort  klei  

Geomorfologie  zeebodemafzettingen  

 

1.2 Ligging van het onderzoeksgebied 

Het onderzoeksgebied ligt aan de westzijde van de Hertenweg en aan de zuidzijde van de  
Jacob Bruintjesstraat te Kraggenburg, gemeente Noordoostpolder (zie afbeelding 1). Het terrein is in 
gebruik als landbouwgrond. Het terrein aan de westzijde van de Hertenweg is 10,6 ha groot, het terrein 
aan de zuidzijde van de Jacob Bruintjesstraat bedraagt circa 6 ha. 
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            191/520 

  
189/518 

Afbeelding 1.  Topografische kaart met in rood de onderzoeksgebieden  
                        (bron: Topografische Dienst Nederland) 

 

1.3 Doel van het onderzoek 

1.3.1 Bureauonderzoek 

Het bureauonderzoek heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de bekende en de te verwachten archeologische 
waarden van het plangebied. Aan de hand van deze informatie wordt er een archeologisch 
verwachtingsmodel opgesteld. 

1.3.2 Verkennend inventariserend veldonderzoek 

Het veldonderzoek heeft als doel het verwachtingsmodel te toetsen en waar nodig aan te vullen.  
Daarnaast dienen de volgende vragen te worden beantwoord. 
Vraag 1. Is de bodemopbouw intact en hoe ziet die eruit?  
Vraag 2. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 

verticale spreiding hiervan?  
Vraag 3. Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens?  
 
Aan de hand van de gegevens van beide onderzoeken kan worden nagegaan of er in het 
onderzoeksgebied archeologische waarden te verwachten zijn en of de voorgenomen ingrepen een 
bedreiging vormen voor het archeologische bodemarchief. Indien dit het geval is, wordt geadviseerd hoe 
hiermee omgegaan dient te worden. 
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1.4 Werkwijze 

1.4.1 Bureauonderzoek 

De gemeentelijke archeologische advieskaart fungeert als bureauonderzoek. Van de op deze kaart 
vermelde vindplaatsen worden in Archis, de digitale database van de Nederlandse archeologie van de 
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, gecontroleerd of er sinds het vervaardigen van de beleidskaart 
nieuwe vondstmeldingen zijn waarmee rekening gehouden moet worden. 
 

1.4.2 Verkennend inventariserend veldonderzoek 

Om de gegevens van de archeologische beleidskaart te toetsen, wordt een verkennend inventariserend 
booronderzoek uitgevoerd dat bestaat uit een boorgrid van zes boringen per ha. Om een juiste indruk van 
de bodemopbouw te kunnen krijgen, zijn deze boringen verspreid over het terrein gezet. De boringen zijn 
in raaien gezet waarbij de afstand tussen de boringen circa 40 m bedraagt. De afstand tussen de raaien is 
circa 40 m. In de naast elkaar liggende raaien verspringen de boorpunten, zodat er een ideale verdeling 
van de boorpunten over het terrein ontstaat. Voor het boren is gebruikgemaakt van een verlengbare 
edelmanboor met een diameter van 7 cm en een guts met een diameter van 3 cm om door de slappere 
bodemlagen te boren. 
 
Op het terrein ten westen van de Hertenweg, met een oppervlakte van 10,6 ha, zijn in totaal 64 boringen 
gezet. Op het terrein ten zuiden van de Jacob Bruintjesstraat is eerder onderzoek uitgevoerd. Op dit terrein 
zijn ter controle zes boringen gezet. In totaal zijn 70 boringen gezet (zie bijlage 2 voor een overzicht van de 
boringen). 
 
De boorkernen zijn uitgelegd waarbij de verschillende bodemlagen nauwkeurig zijn beschreven en 
opgemeten. Bij een gutsboring is de boorkern opengesneden, waarna de bodemlagen zijn beschreven. De 
boringen worden beschreven volgens de Archeologische Standaard Boorbeschrijvingsmethode die is 
gebaseerd op NEN 5104. Tijdens het verkennend booronderzoek is ook gelet op de aanwezigheid van 
archeologische indicatoren zoals aardewerkscherven, vuursteen, bot, houtskool, fosfaat, verbrand leem en 
natuursteen. De boorpunten zijn met behulp van een gps uitgezet.  
 



   

   
 
  projectnummer 92026710 
  20 december 2011 
  pagina 5 van 11 

 

2 Resultaten 

2.1 Beknopt bureauonderzoek 

Op de gemeentelijke archeologische beleidskaart is voor beide terreinen aangegeven dat hier al 
archeologisch onderzoek is uitgevoerd (blauwe arcering op afbeelding 2). De beleidskaart gaat uit van een 
gematigde en lage archeologische verwachting voor de onderzoeksgebieden. 
 

 

 

Afbeelding 2.  Gemeentelijke archeologische beleidkaart met de onderzoeksgebieden in rood  
aangegeven (bron: Gemeente Noordoostpolder) 
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Afbeelding 3.  Kaart met archeologische vindplaatsen, waarnemingen en onderzoeksmeldingen  
                       (bron: Archis 2: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) 

 
Uit de gegevens in Archis blijkt dat er in het noorden van de onderzoeksgebieden een ander onderzoek 
heeft plaatsgevonden waarbij resten van een abrasievlakte met verspoelde keileem zijn aangetroffen. 
Bodemlagen die mogelijk archeologische resten bevatten zijn hier niet gevonden (melding 28774)  
(Roller 2008). 
 
Op de locatie ten zuiden van de Jacob Bruintjesstraat is door Steekproef een booronderzoek uitgevoerd 
(melding 4313) met als uitkomst dat er geen archeologische indicatoren zijn aangetroffen (Jelsma 2003). 
 
Melding 16380 betreft het plangebied van Camping de Kei. Hier heeft in 2006 een onderzoek 
plaatsgevonden. Voor selectieadvies wordt verwezen naar BAAC-rapport 06.081. 
 
De volgende waarnemingen zijn in de omgeving van de onderzoeksgebieden gedaan: 
27572: aardewerk en klein glazen flesje uit late middeleeuwen tot nieuwe tijd, gevonden in 1948. 
28788: vondst kling in 1951. In de ondergrond bevindt zich een deel van de stuwwal van de Voorst.  

Door erosie zal zeer waarschijnlijk weinig over zijn van eventuele prehistorische bewoningssporen. 
De kling is gevonden na het diepploegen van het kavel.  

29479: fragment van een wrijf- en slijpsteen (verder geen gegevens bekend). 
 
Voor het onderzoeksgebeid ten westen van de Hertenweg, waarvoor op de beleidskaart een onderzoek 
staat aangegeven, is in Archis geen onderzoeksmelding opgenomen. 
 
Op grond van deze gegevens is geen aanpassing van de archeologische verwachting zoals die op de 
beleidskaart staat noodzakelijk. 
 
De onderstaande tabel (2.1) geeft een overzicht van de verschillende archeologische perioden en hun 
datering. 
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Tabel 2.1  Vereenvoudigde archeologische tijdsschaal (naar Brandt et. al. 1992) 

Periode Datering 

Paleolithicum tot 8800 voor Chr. 

Mesolithicum 8800 - 4900 voor Chr. 

Neolithicum 5300 - 2000 voor Chr. 

Bronstijd 2000 - 800 voor Chr. 

IJzertijd 800 - 12 voor Chr. 

Romeinse tijd 12 voor Chr. - 450 na Chr. 

Vroege middeleeuwen 450 - 1050 na Chr. 

Late middeleeuwen 1050 - 1500 na Chr. 

Nieuwe tijd 1500 – heden 

 

2.2 Verkennend inventariserend veldonderzoek 

2.2.1 Terrein ten zuiden van de Jacob Bruintjesstraat 

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat de bodem van het terrein ten zuiden van de  
Jacob Bruintjesstraat als volgt is opgebouwd: een bouwvoor die zich in de Zuiderzeeklei heeft ontwikkeld. 
Naar beneden toe gaat de klei over in respectievelijk jonge sloef en oude sloef. De jonge sloef bestaat uit 
uiterst siltig zand met detrituslagen en soms roestsporen. De oude sloef bevat meer klei en bestaat uit 
sterk zandige klei met detrituslagen. De detrituslagen zijn afkomstig van verslagen veen dat afkomstig is 
van de uitbreiding van het Almere en Flevomeer. Hieronder ligt matig grof zand met een geelbruine kleur. 
Het zand vormt de oeverzone van een geul die even ten zuiden van dit deel van het onderzoeksgebied 
loopt. Het matig grove zand gaat over in zwartgrijs matig fijn zand dat via een scherpe grens overgaat in 
grijsbruin dekzand van de formatie van Boxtel. In het dekzand is in de boringen 65 tot 68 een BC-horizont 
aanwezig. In de boringen 69 en 70 is alleen een C-horizont aanwezig. 
 

2.2.2 Terrein ten westen van de Hertenweg 

De top van de bodem van dit onderzoeksgebied bestaat ook uit Zuiderzeeklei met daaronder de jonge- en 
oude sloef. In het noordoostelijke deel van het onderzoeksgebied gaan de sloefafzettingen naar beneden 
over in matig grof zwak siltig zand dat enig grind bevat. Deze afzettingen zijn kenmerkend voor een  
strand-/oeverzone van een geul. Naar beneden toe gaan deze oeverafzettingen over in matig grof 
zwartgrijs, sterk humeus zand. Dit is de vulling van een geul. 
 
In het noordwesten ontbreken deze afzettingen van de oeverzone. Hier gaan de sloefazettingen, rond de 
120 cm diepte, scherp over in zwart humeus zand van de geulvulling dat doorloopt tot minimaal 280 cm 
onder het maaiveld (zie afbeelding 4). Door de samenstelling van de grond was het niet mogelijk om dieper 
te boren. Het zand wordt rond deze diepte zo nat dat het uit de boor valt. 
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Afbeelding 4.  Beeld van boring 9 met z: Zuiderzeeklei, js: jonge sloef, os: oude sloef en g: geulvulling 
 
In het zuidelijke deel van dit onderzoeksgebied ontbreken de geulafzettingen. De sloef gaat hier over in 
veen dat rond de 2,5 m diepte overgaat in dekzand waarin zich, in de meeste boringen, AE-, en  
B-horizonten hebben ontwikkeld (zie afbeelding 5). 
 

 

Afbeelding 5.  Beeld van boring 63 met z: Zuiderzeeklei, ja: jonge sloef, os: oude sloef, v: veen en  
                       d: dekzand 
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3 Conclusie en aanbeveling 

3.1 Conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat de ondergrond van het onderzoeksgebied voor een groot deel uit 
geulafzettingen bestaat. Deze geulafzettingen komen vooral voor in het noordelijke deel van het terrein ten 
westen van de Hertenweg. In het zuidelijke deel van dit terrein bestaat de ondergrond uit dekzand waarin 
zich in veel gevallen een podzolbodem heeft ontwikkeld.  
 
Een podzolbodem bestaat uit verschillende horizonten (zie afbeelding 6). 
A-horizont: humeuze bovenlaag; 
E-horizont: uitspoelingshorizont (uitspoeling van humus en mineralen); 
B-horizont: inspoelingshorizont (inspoeling van humus en mineralen); 
C-horizont: oorspronkelijke moedermateriaal (zand). 
 

 
Afbeelding 6.  Schematische weergave van een podzolbodem. 
 
De top van het pleistocene dekzandpakket, waarin zich de podzolbodem heeft gevormd, betreft de laag 
waarin sporen van de prehistorische mens aanwezig kunnen zijn. Bij een intacte of deels intacte 
podzolbodem kunnen eventueel aanwezige archeologische sporen/vondsten ook (deels) intact zijn. 
 
Het dekzand is afgedekt door veen dat overgaat in de afzettingen aan het Almere- en Flevomeer, de 
zogenaamde sloef.  
 
In het deel van het onderzoeksgebied dat ten zuiden van de Jacob Bruintjesstraat ligt, ontbreken de 
geulafzettingen. In deze boringen ontbreken ook de veenlagen en de top van het dekzand is niet meer 
intact. 
 
Voor het gebied ten zuiden van de Jacob Bruintjesstraat kunnen de vragen uit de inleiding als volgt worden 
beantwoord. 
Vraag 1. Is de bodemopbouw intact en hoe ziet die eruit?  

De bodemopbouw van het dekzand is niet meer intact. Er is geen podzolbodem aanwezig. De 
afdekkende lagen sloef en Zuiderzeeklei zijn wel intact. 

Vraag 2. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 
verticale spreiding hiervan?  
In de boringen zijn geen archeologische indicatoren aangetroffen. 

Vraag 3. Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens?  
Het verwachtingsmodel was, op grond van eerder uitgevoerde boringen, dat er geen indicatoren 
aanwezig zijn. Dit is juist; tevens is duidelijk geworden dat de bodemopbouw van de 
dekzandondergrond niet meer intact is. 

 
Voor het terrein ten westen van de Hertenweg kunnen de vragen uit de inleiding als volgt worden 
beantwoord. 
Vraag 1. Is de bodemopbouw intact en hoe ziet die eruit?  

De bodemopbouw bestaat in het zuiden uit dekzand met in de meeste boringen een 
podzolbodem die overgaat in veen waarop sloefafzettingen liggen, die overgaan in 
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Zuiderzeeklei. In het noorden ligt een geul die gekenmerkt wordt door grof humusrijk zand met 
een zwarte kleur. In oostelijke richting ligt op de geulvulling grof zand met grind dat wijst op 
afzetting in een oevermilieu. 

Vraag 2. Zijn er archeologische indicatoren aanwezig en zo ja, wat is de aard, datering en horizontale en 
verticale spreiding hiervan?  
In geen van de boringen zijn archeologische indicatoren aangetroffen. 

Vraag 3. Komt het verwachtingsmodel overeen met de veldgegevens?  
Het verwachtingsmodel gaat uit van een afnemende trefkans op archeologische resten in 
zuidelijke richting. Dit blijkt net omgekeerd te zijn. In het zuiden is de bodemopbouw van het 
dekzand intact; hier kunnen archeologische resten worden verwacht. 

 

3.2 Aanbeveling 

3.2.1 Terrein ten zuiden van de Jacob Bruintjesstraat 

In dit deel van het onderzoeksgebied is de bodemopbouw van de dekzandondergrond niet meer intact. Er 
wordt daarom aanbevolen hier geen verder archeologisch onderzoek uit te voeren. 
 

3.2.2 Terrein ten westen van de Hertenweg 

In het zuidelijke deel van dit onderzoeksgebied is de top van het dekzand in de meeste boringen nog 
intact. Als hier archeologische resten aanwezig zijn, liggen deze nog ‘in situ’. Er wordt aanbevolen voor 
deze terreindelen een vervolgonderzoek uit te voeren in de vorm van megaboringen. Hierbij wordt de top 
van het intacte dekzand bemonsterd en gezeefd om zo eventueel aanwezig archeologische indicatoren op 
te sporen. Op bijlage 2 is aangegeven op welk deel van het onderzoeksgebied vervolgonderzoek nodig is.  
Voor de andere delen van het onderzoeksgebied wordt aanbevolen geen vervolgonderzoek uit te voeren. 
 
Voor beide delen van het onderzoeksgebied waarvoor geen vervolgonderzoek wordt aanbevolen, geldt dat 
als men tijdens het grondwerk wel op archeologische resten stuit, de bevoegde overheid, gemeente 
Noordoostpolder

2
, hiervan meteen op de hoogte gebracht moet worden. 

 
 

                                                      
2
 Gemeente Noordoostpolder ter attentie van mevrouw J. Nagelhout, Postbus 155, 8300 AD Emmeloord,  

   Tel. (0527) 63 39 11 
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Bijlage 1 Boorstaten Hertenweg 
 



 

 

boring 01 RD-X: 189311.852, RD-Y: 519074.697, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

110 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

190 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart blauw  scherp sloef 
 

275 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  scherp gliede  

285 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus 

zwart grijs  geleidelijk zandsortering: goed, AE-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

295 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

geel   zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

boring 02 RD-X: 189290.402, RD-Y: 519108.46, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

120 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

160 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart blauw  scherp sloef 
 

265 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  scherp gliede  

275 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus 

grijs zwart  geleidelijk zandsortering: goed, AE-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

280 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin   zandsortering: goed, B-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

boring 03 RD-X: 189268.952, RD-Y: 519142.223, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

110 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

160 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart blauw  scherp sloef 
 

260 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  scherp gliede  

280 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus 

grijs zwart  geleidelijk zandsortering: goed, A-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

290 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

geel   zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

boring 04 RD-X: 189247.302, RD-Y: 519176.302, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

100 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

150 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart blauw  scherp sloef 
 



 

 

280 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  scherp gliede, bot op 220  

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

geel   zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

boring 05 RD-X: 189226.053, RD-Y: 519209.748, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

100 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

150 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart blauw  scherp sloef 
 

250 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  scherp gliede  

260 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin  geleidelijk zandsortering: goed, B-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

280 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

geel   zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

boring 06 RD-X: 189204.604, RD-Y: 519243.511, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor, 
zuiderzeeklei 

 

70 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

120 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart blauw  scherp sloef 
 

200 ZAND, matig grof, zwak 
siltig, zwak humeusg, 
sterk humeus 

zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 07 RD-X: 189183.154, RD-Y: 519277.273, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

30 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor, 
zuiderzee klei 

 

80 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, sloef 
 

100 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart blauw  scherp sloef 
 

200 ZAND, matig grof, zwak 
siltig, matig humeus 

zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 08 RD-X: 189161.705, RD-Y: 519311.036, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

30 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor, zuider 
ze klei 

 

70 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

100 KLEI, matig zandig, zwak zwart blauw  scherp sloef  



 

 

humeus 

140 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 09 RD-X: 189140.255, RD-Y: 519344.799, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor, 
zuiderzeeklei 

 

90 ZAND, matig fijn, matig 
siltig, matig humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: veenlagen, sloef 
 

110 KLEI, matig siltig, matig 
humeus 

zwart blauw  scherp sloef 
 

200 ZAND, matig grof, zwak 
siltig, matig humeus 

zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 10 RD-X: 189118.806, RD-Y: 519378.561, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

30 KLEI, sterk zandig, matig 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

100 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

grijs  scherp sedimentaire structuur: veenlagen, sloef 
 

120 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

geel grijs  scherp  
 

280 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig, matig humeus 

zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 11 RD-X: 189141.844, RD-Y: 519416.892, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

90 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: bioturbatie 
 

100 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw 
(donker) 

scherp  
 

120 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs geel  scherp  
 

140 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 12 RD-X: 189163.293, RD-Y: 519383.129, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

80 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

100 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw 
(donker) 

scherp  
 

115 ZAND, matig grof, zwak creme grijs  scherp   



 

 

siltig 

125 ZAND, matig grof, zwak 
siltig, zwak humeusg, 
sterk humeus 

zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 

 

  

boring 13 RD-X: 189184.743, RD-Y: 519349.367, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

80 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

100 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw 
(donker) 

scherp  
 

110 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

zwart grijs 
(licht) 

scherp  
 

130 ZAND, matig grof, zwak 
siltig, zwak humeusg, 
sterk humeus 

zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 14 RD-X: 189206.192, RD-Y: 519315.604, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

70 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

100 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw 
(donker) 

scherp  
 

105 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

geel grijs  scherp  
 

120 ZAND, matig grof, zwak 
siltig, zwak humeusg, 
sterk humeus 

zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 

 

  

boring 15 RD-X: 189227.642, RD-Y: 519281.841, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

70 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs 
(zeer donker) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

100 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw  scherp  
 

110 ZAND, zeer grof, zwak 
siltig 

geel grijs  scherp  
 

130 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 16 RD-X: 189249.091, RD-Y: 519248.079, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor  



 

 

humeus 

80 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

120 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw  scherp  
 

150 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 17 RD-X: 189270.34, RD-Y: 519214.633, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

120 ZAND, matig fijn,sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

180 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw  scherp  
 

290 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  scherp   

320 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus 

geel   zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

boring 18 RD-X: 189291.99, RD-Y: 519180.553, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

140 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

180 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw  scherp sloef 
 

260 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  scherp   

280 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin   zandsortering: goed, B-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

boring 19 RD-X: 189313.44, RD-Y: 519146.791, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

120 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

190 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw  scherp sloef 
 

280 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  scherp   

290 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus 

zwart grijs  geleidelijk zandsortering: goed, E-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin geel   zandsortering: goed, BC-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

 



 

 

 

boring 20 RD-X: 189334.889, RD-Y: 519113.028, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

120 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

190 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw  scherp sloef 
 

260 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  scherp   

270 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus 

zwart grijs  geleidelijk zandsortering: goed, AE-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

290 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin   zandsortering: goed, B-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

boring 21 RD-X: 189356.339, RD-Y: 519079.265, Ekman-Birge-happer 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

120 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

190 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw  scherp sloef 
 

275 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  scherp   

285 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus 

zwart grijs  geleidelijk zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

295 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

geel   zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

boring 22 RD-X: 189400.826, RD-Y: 519083.834, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 ZAND, matig fijn, kleiig, 
licht humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

120 ZAND, uiterst siltig bruin grijs 
(neutraal) 

 sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

170 KLEI, matig zandig zwart grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

270 VEEN, sterk kleiig grijs zwart 
(donker) 

scherp  
 

350 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin grijs 
(neutraal) 

 zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

boring 23 RD-X: 189379.377, RD-Y: 519117.596, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

30 ZAND, matig fijn, kleiig, 
licht humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

70 ZAND, matig fijn, sterk 
siltig 

bruin grijs 
(neutraal) 

geleidelijk  
 



 

 

120 KLEI, sterk zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp nieuwvorming: matig roest 
 

240 VEEN, sterk kleiig bruin zwart 
(zeer donker) 

scherp  
 

260 VEEN, zwak kleiig zwart grijs 
(donker) 

scherp  
 

270 ZAND, matig fijn, sterk 
siltig 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

320 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin grijs 
(neutraal) 

 zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

  

boring 24 RD-X: 189357.927, RD-Y: 519151.359, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

30 ZAND, matig fijn, kleiig, 
licht humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

70 ZAND, matig fijn, sterk 
siltig 

bruin grijs 
(neutraal) 

geleidelijk  
 

90 KLEI, sterk zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

160 KLEI, sterk zandig zwart grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

240 VEEN, zwak kleiig bruin zwart 
(zeer donker) 

scherp  
 

250 ZAND, matig fijn, sterk 
siltig 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

260 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin 
(donker) 

geleidelijk zandsortering: goed, bodemkundige 
interpretatie: podzol, B-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

geel bruin 
(donker) 

 boring beëindigd: ja 
 

  

boring 25 RD-X: 189336.478, RD-Y: 519185.122, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

90 ZAND, matig fijn, sterk 
siltig 

bruin grijs 
(neutraal) 

geleidelijk  
 

120 ZAND, matig fijn, matig 
siltig 

grijs bruin 
(licht) 

  
 

140 KLEI, matig zandig grijs zwart 
(donker) 

scherp  
 

260 VEEN, zwak kleiig bruin zwart 
(donker) 

scherp  
 

270 VEEN, zwak zandig grijs bruin 
(donker) 

geleidelijk  
 

320 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin   zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

 



 

 

 

boring 26 RD-X: 189314.827, RD-Y: 519219.201, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

50 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

80 ZAND, matig fijn, uiterst 
siltig 

bruin grijs 
(licht) 

scherp vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, 
vlekkleur: oranje, nieuwvorming: matig roest 

 

130 KLEI, sterk zandig zwart grijs 
(neutraal) 

scherp geulvulling 
 

250 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

bruin zwart 
(donker) 

 boring beëindigd: ja, boor loopt leeg 
 

  

boring 27 RD-X: 189293.579, RD-Y: 519252.647, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

50 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp zuiderzee klei 
 

80 ZAND, matig fijn, uiterst 
siltig 

bruin grijs 
(licht) 

 sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

120 KLEI, sterk zandig zwart grijs 
(neutraal) 

scherp geulvulling 
 

150 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

bruin grijs 
(donker) 

 geulvulling, boring beëindigd: ja, boor loopt 
leeg 

 

  

boring 28 RD-X: 189272.129, RD-Y: 519286.41, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

geleidelijk  
 

70 KLEI, sterk zandig bruin grijs 
(licht) 

geleidelijk bodemkundige interpretatie: omgewerkte 
grond 

 

90 ZAND, matig fijn, sterk 
siltig 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

110 KLEI, sterk zandig grijs zwart  scherp archeologische indicatoren: vuursteen, 
geulvulling, boring beëindigd: ja, boor loopt 
leeg 

 

170 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

bruin grijs 
(donker) 

 boring beëindigd: ja, boor loopt leeg 
 

  

boring 29 RD-X: 189250.68, RD-Y: 519320.172, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

50 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp zuderzee klei 
 

70 ZAND, matig fijn, sterk 
siltig 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, 
vlekkleur: oranje, nieuwvorming: matig roest 

 

80 VEEN, zwak kleiig zwart bruin 
(donker) 

scherp  
 

100 KLEI, sterk zandig zwart grijs 
(neutraal) 

 sedimentaire structuur: zandlagen, geulvulling 
 

250 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

blauw grijs 
(donker) 

  
 



 

 

  

boring 30 RD-X: 189229.23, RD-Y: 519353.935, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

60 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, 
zuiderzee klei 

 

80 ZAND, matig fijn, sterk 
siltig 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp vlekintensiteit: licht, mate van vlek: matig, 
vlekkleur: oranje, nieuwvorming: matig roest 

 

120  grijs zwart 
(neutraal) 

 sedimentaire structuur: zandlagen, geulvulling 
 

200 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs zwart 
(neutraal) 

 geulvulling, boring beëindigd: ja 
 

  

boring 31 RD-X: 189207.781, RD-Y: 519387.698, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

70 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp zuiderzee klei 
 

90 ZAND, sterk siltig oranje bruin 
(neutraal) 

scherp nieuwvorming: matig roest, sloef 
 

200 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

blauw grijs 
(zeer donker) 

  
 

  

boring 32 RD-X: 189186.331, RD-Y: 519421.46, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

80 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

100 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw 
(donker) 

scherp  
 

115 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

geel grijs  scherp  
 

130 ZAND, matig grof, zwak 
siltig, zwak humeusg, 
sterk humeus 

zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, eul 
 

  

boring 33 RD-X: 189209.369, RD-Y: 519459.791, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

50 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp  
 

100 KLEI, matig zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp nieuwvorming: matig roest 
 

130 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs oranje 
(neutraal) 

scherp  
 

270 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

zwart grijs 
(neutraal) 

  
 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

grijs bruin 
(donker) 

 zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 



 

 

  

boring 34 RD-X: 189230.818, RD-Y: 519426.028, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

50 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

110 ZAND, matig fijn, uiterst 
siltig 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

300 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs zwart 
(donker) 

 geulvulling 
 

  

boring 35 RD-X: 189252.268, RD-Y: 519392.266, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

60 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

120 ZAND, matig fijn, uiterst 
siltig 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

250 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs zwart 
(donker) 

 geulvulling, boring beëindigd: ja, boor loopt 
leeg 

 

  

boring 36 RD-X: 189273.718, RD-Y: 519358.503, Edelman 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

110 KLEI, sterk zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, boring 
beëindigd: ja, boor loopt leeg, nieuwvorming: 
matig roest 

 

130 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

zwart grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: gyttjalagen 
 

300 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs zwart 
(donker) 

 geulvulling 
 

  

boring 37 RD-X: 189295.167, RD-Y: 519324.741, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

25 ZAND, matig fijn, kleiig, 
licht humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

70 KLEI, sterk zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp nieuwvorming: veel roest 
 

110 ZAND, matig fijn, uiterst 
siltig, zwak humeus 

grijs zwart 
(donker) 

scherp sedimentaire structuur: gyttjalagen 
 

250 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

zwart grijs 
(neutraal) 

 geulvulling, boring beëindigd: ja, boor loopt 
leeg 

 

  

 

 



 

 

 

boring 38 RD-X: 189316.617, RD-Y: 519290.978, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

90 KLEI, sterk zandig grijs bruin 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

130 KLEI, zwak zandig, matig 
humeus 

zwart grijs 
(donker) 

scherp sedimentaire structuur: gyttjalagen, geulvulling 
 

270 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

zwart grijs 
(donker) 

scherp  
 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin 
(neutraal) 

 zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, 
boor loopt leeg 

 

  

boring 39 RD-X: 189337.865, RD-Y: 519257.532, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

80 ZAND, matig fijn, uiterst 
siltig 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

140 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart grijs 
(donker) 

scherp  
 

300 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

zwart grijs 
(neutraal) 

 boring beëindigd: ja, boor loopt leeg 
 

  

boring 40 RD-X: 189359.516, RD-Y: 519223.453, Edelman / guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 ZAND, matig fijn, kleiig, 
licht humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

80 KLEI, matig zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

120 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart grijs 
(donker) 

scherp sedimentaire structuur: gyttjalagen 
 

300 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

zwart grijs 
(donker) 

 boring beëindigd: ja, boor loopt leeg 
 

  

boring 41 RD-X: 189380.965, RD-Y: 519189.69, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

35 ZAND, matig fijn, kleiig, 
licht humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

60 ZAND, matig fijn, sterk 
siltig 

grijs bruin 
(neutraal) 

geleidelijk  
 

120 KLEI, sterk zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: veel roest 

 

150 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

zwart grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: gyttjalagen 
 

250 VEEN, sterk kleiig bruin zwart 
(zeer donker) 

scherp  
 



 

 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

grijs bruin 
(donker) 

 zandsortering: goed, BC-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, 

boor loopt leeg 
 

  

boring 42 RD-X: 189402.415, RD-Y: 519155.927, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

45 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

120 KLEI, sterk zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp nieuwvorming: matig roest 
 

150 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

blauw grijs 
(donker) 

 sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

260 VEEN, sterk kleiig bruin zwart 
(donker) 

scherp  
 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin 
(donker) 

geleidelijk zandsortering: goed, B-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

350 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin geel 
(neutraal) 

 zandsortering: goed, BC-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

  

boring 43 RD-X: 189423.864, RD-Y: 519122.165, onbekend 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

50 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

120 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

160 KLEI, matig zandig blauw grijs 
(donker) 

scherp  
 

260 VEEN, sterk kleiig grijs zwart 
(donker) 

  
 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin grijs   zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

boring 44 RD-X: 189468.352, RD-Y: 519126.733, Edelman / guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

30 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

100 KLEI, matig zandig grijs bruin 
(neutraal) 

 sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: veel roest 

 

160 KLEI, sterk zandig, matig 
humeus 

grijs zwart 
(donker) 

scherp sedimentaire structuur: gyttjalagen 
 

270 VEEN, zwak kleiig grijs zwart 
(donker) 

scherp  
 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

geel bruin 
(donker) 

 zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

 



 

 

 

boring 45 RD-X: 189446.902, RD-Y: 519160.495, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

90 KLEI, matig zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp spoor schelpen, nieuwvorming: matig roest 
 

140 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

zwart grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: gyttjalagen 
 

260 VEEN, sterk kleiig grijs zwart 
(donker) 

scherp  
 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin 
(donker) 

 zandsortering: goed, BC-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

  

boring 46 RD-X: 189425.453, RD-Y: 519194.258, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

50 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

90 KLEI, sterk zandig grijs bruin 
(neutraal) 

scherp weinig schelpen, nieuwvorming: matig roest 
 

130 ZAND, matig fijn, uiterst 
siltig, zwak humeus 

zwart grijs 
(donker) 

 sedimentaire structuur: gyttjalagen 
 

250 VEEN, zwak kleiig grijs zwart 
(donker) 

scherp  
 

260 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin 
(donker) 

 zandsortering: goed, BC-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

geel bruin 
(donker) 

 zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

  

boring 47 RD-X: 189404.003, RD-Y: 519228.021, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, matig 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

80 KLEI, sterk zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

110 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: gyttjalagen 
 

250 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

zwart grijs 
(donker) 

 geulvulling, boring beëindigd: ja, boor loopt 

leeg 
 

  

boring 48 RD-X: 189382.353, RD-Y: 519262.1, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

35 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

70 KLEI, matig zandig grijs bruin 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

140 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 



 

 

250 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs zwart 
(donker) 

 boring beëindigd: ja, boor loopt leeg 
 

  

boring 49 RD-X: 189361.104, RD-Y: 519295.546, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

70 ZAND, matig fijn, uiterst 
siltig 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

130 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart grijs 
(donker) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

250 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs zwart 
(donker) 

 boring beëindigd: ja, boor loopt leeg 
 

  

boring 50 RD-X: 189339.655, RD-Y: 519329.309, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

80 ZAND, matig fijn, uiterst 
siltig 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

100 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

260 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

zwart grijs 
(neutraal) 

 boring beëindigd: ja, boor loopt leeg 
 

  

boring 51 RD-X: 189318.205, RD-Y: 519363.071, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

70 ZAND, matig fijn, uiterst 
siltig 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

90 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs zwart 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

250 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

zwart grijs 
(neutraal) 

 geulvulling, boring beëindigd: ja, boor loopt 

leeg 
 

  

boring 52 RD-X: 189296.755, RD-Y: 519396.834, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

70 KLEI, sterk zandig grijs bruin 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: weinig roest 

 

90 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

280 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

zwart grijs 
(neutraal) 

 boring beëindigd: ja, boor loopt leeg 
 

  



 

 

 

boring 53 RD-X: 189275.306, RD-Y: 519430.597, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

70 KLEI, sterk zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

110 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

270 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs zwart 
(neutraal) 

  
 

280 VEEN, sterk zandig grijs bruin 
(donker) 

 boring beëindigd: ja, boor loopt leeg 
 

  

boring 54 RD-X: 189298.344, RD-Y: 519468.928, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

90 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

95 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs rood  scherp  
 

130 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

geel grijs  scherp  
 

145 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs  scherp  
 

230 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

zwart  scherp geul top hout 
 

290 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs  scherp  
 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin   zandsortering: goed, B-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, 
boor loopt leeg 

 

  

boring 55 RD-X: 189319.793, RD-Y: 519435.165, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

80 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

grijs   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 56 RD-X: 189341.243, RD-Y: 519401.402, Edelman / guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

80 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 



 

 

200 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 57 RD-X: 189362.692, RD-Y: 519367.64, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

90 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

11 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs geel  scherp  
 

200 ZAND, matig grof, zwak 
siltig, zwak humeusg, 
sterk humeus 

zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 58 RD-X: 189384.142, RD-Y: 519333.877, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

80 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

100 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw 
(donker) 

scherp  
 

110 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

geel grijs  scherp  
 

160 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus 

grijs zwart   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 59 RD-X: 189405.39, RD-Y: 519300.431, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

80 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

100 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw  scherp  
 

120 ZAND, matig grof, zwak 
siltig, zwak grindig 

geel grijs  scherp  
 

160 ZAND, matig grof, zwak 
siltig, zwak humeusg, 
sterk humeus 

zwart grijs   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 60 RD-X: 189427.041, RD-Y: 519266.352, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

80 ZAND, zeer fijn, sterk 
siltig, zwak humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

100 KLEI, sterk zandig, zwak grijs blauw  scherp   



 

 

humeus 

110 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

geel grijs  scherp  
 

160 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig, zwak humeus 

zwart grijs   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 61 RD-X: 189448.491, RD-Y: 519232.589, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

80 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

100 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw 
(neutraal) 

scherp  
 

110 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

geel grijs  scherp  
 

150 ZAND, matig grof, zwak 
siltig, zwak humeusg, 
sterk humeus 

zwart grijs   boring beëindigd: ja, boor loopt leeg, geul 
 

  

boring 62 RD-X: 189469.94, RD-Y: 519198.826, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

80 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

150 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw 
(donker) 

scherp  
 

270 VEEN, sterk kleiig zwart  scherp   

280 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

grijs  geleidelijk zandsortering: goed, E-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin   zandsortering: goed, B-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

boring 63 RD-X: 189491.39, RD-Y: 519165.064, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

130 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

200 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw 
(donker) 

scherp  
 

240 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  scherp   

255 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

grijs  geleidelijk zandsortering: goed, E-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 

 

275 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin   zandsortering: goed, B-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  



 

 

boring 64 RD-X: 189512.839, RD-Y: 519131.301, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin  scherp bodemkundige interpretatie: bouwvoor 
 

110 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs  scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

200 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs blauw 
(donker) 

scherp  
 

275 VEEN, sterk kleiig zwart bruin  scherp   

280 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

grijs  scherp  
 

300 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin   zandsortering: goed, B-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja 

 

  

boring 65 RD-X: 189680.586, RD-Y: 519253.467, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp zuiderzee klei 
 

70 KLEI, sterk zandig bruin grijs 
(neutraal) 

geleidelijk sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

110 ZAND, matig fijn, uiterst 
siltig 

bruin grijs 
(donker) 

scherp nieuwvorming: matig roest 
 

170 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

geel bruin 
(donker) 

scherp  
 

260 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

grijs zwart 
(donker) 

  
 

280 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin 
(donker) 

 zandsortering: slecht, BC-horizont, 
geologische interpretatie: dekzand, boring 
beëindigd: ja, boor loopt leeg 

 

  

boring 66 RD-X: 189692.15, RD-Y: 519337.811, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

25 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

diffuus  
 

40 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

80 ZAND, matig fijn, uiterst 
siltig 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

90 KLEI, sterk zandig, zwak 
humeus 

zwart grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

110 ZAND, matig grof, zwak 
siltig 

geel bruin 
(donker) 

  
 

240 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

zwart grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

270 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

grijs bruin 
(donker) 

 zandsortering: goed, BC-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, 
boor loopt leeg 

 

  

 



 

 

boring 67 RD-X: 189822.335, RD-Y: 519389.669, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

45 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

65 KLEI, sterk zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

80 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

zwart grijs 
(donker) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

240 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

zwart grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

270 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

geel bruin 
(donker) 

 zandsortering: goed, BC-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, 
boor loopt leeg 

 

  

boring 68 RD-X: 189810.771, RD-Y: 519305.324, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

30 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

50 KLEI, matig zandig bruin grijs  geleidelijk nieuwvorming: weinig roest  

90 ZAND, matig fijn, uiterst 
siltig 

bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

260 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

zwart grijs 
(neutraal) 

geleidelijk  
 

270 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

geel bruin 
(donker) 

 zandsortering: goed, BC-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, 

boor loopt leeg 
 

  

boring 69 RD-X: 189923.721, RD-Y: 519350.317, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

40 KLEI, zwak zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

70 KLEI, sterk zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen 
 

240 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

beige grijs 
(neutraal) 

geleidelijk  
 

260 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin geel 
(neutraal) 

 zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand, boring beëindigd: ja, 

boor loopt leeg 
 

  

boring 70 RD-X: 189935.285, RD-Y: 519434.661, Edelman/guts 

diepte lithologie kleur grens opmerkingen  

30 KLEI, matig zandig, zwak 
humeus 

grijs bruin 
(neutraal) 

scherp  
 

70 KLEI, sterk zandig bruin grijs 
(neutraal) 

scherp sedimentaire structuur: detrituslagen, 
nieuwvorming: matig roest 

 

240 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

beige grijs 
(neutraal) 

scherp  
 

260 ZAND, matig fijn, zwak 
siltig 

bruin geel 
(neutraal) 

 zandsortering: goed, C-horizont, geologische 
interpretatie: dekzand 
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1. Samenvatting 
 

Aan de Jacob Bruintjesstraat wordt een nieuwe uitbreidingswijk voor woningbouw in 

Kraggenburg ontwikkeld. De kavel is in 2017 aangekocht. De ontwikkeling van deze 

locatie past in het ontwikkelperspectief van het dorp. 

 

Op basis van het stedenbouwkundig verkavelingsplan is een grondexploitatie opgesteld.  

De grondexploitatie bestaat uit kosten en opbrengsten. De kosten omvatten onder 

andere (een deel van) de inbrengwaarde (verwerving) van het complex, bouw- en 

woonrijpactiviteiten, voorbereiding, toezicht, uitvoering en de planontwikkelingskosten. 

Daartegenover staan de grondopbrengsten bij kaveluitgifte voor zowel vrijstaande als 

2^1 kapwoningen en éénmalige inkomsten vanuit de pacht. 

  

In de voorliggende rapportage lichten we de gehanteerde uitgangspunten toe. De 

grondexploitatie sluit met een geprognosticeerd negatief financieel resultaat van  

€ 49.679,- op eindwaarde per 31-12-2038.  

 

De grondexploitatie kent een looptijd van 20 jaar en dit heeft te maken met het 

verwachte uitgiftetempo in Kraggenburg. Financieel houden we echter rekening met de 

voorgeschreven 10-jaarstermijn van de BBV. De reden is dat we kosten en vooral 

opbrengsten in de verdere toekomst nog niet voldoende kunnen schatten. Met de looptijd 

van 10-jaar houden we de exploitatie beheersbaar en zijn de financiële risico’s te 

overzien.  

 

Dit wil zeggen dat we een streep trekken na het 10e exploitatiejaar en de eindwaarde per 

31-12-2028 als financieel resultaat aanhouden. Het financieel resultaat per 31-12-2028 

is € 87.559,- negatief en dus dient er een verliesvoorziening van € 87.559,- te worden 

getroffen. Ruimtelijk en programmatisch houden we zoals gezegd rekening met de 

looptijd van 20 jaar. De voornaamste reden is het uitgiftetempo. 

Ieder jaar schuift de 10 jaarstermijn op en wordt de eindwaarde opnieuw bepaald en de 

verliesvoorziening – indien nodig – hierop afgestemd. 
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2. Analyse Ruimtegebruik 
 

2.1 Stedenbouwkundig plan 

In afbeelding 1 is het verkavelingsplan van de Jacob Bruintjesstraat in Kraggenburg 

weergegeven. Het plangebied is gelegen aan de zuidkant van het dorp. Het 

stedenbouwkundig plan is input voor het bestemmingsplan, dat ter vaststelling ligt. 

 
Afbeelding 1: Verkavelingsplan Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg 

 
 
 

2.2 Ruimtegebruik 

 

Het plangebied beslaat circa 3,66 hectare (tabel 1).  

 
Tabel 1: Ruimtegebruik Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg 

Ruimtegebruik M2 % 

Exploitatiegebied 36.647   

      

Uitgeefbaar 16.121 44% 

Weg/straat 6.376 17% 

Groen 14.150 39% 

      

Totaal 36.647 100% 
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2.2.1 Bestaand 

De grond is in het bezit van de gemeente Noordoostpolder en middels een 

bestemmingsplanwijziging wordt het bestemd als woongebied.  
 

2.2.2 Uitgeefbaar 

In het ruimtegebruik wordt onderscheid gemaakt tussen uitgeefbaar terrein en openbaar 

gebied. Het uitgeefbaar terrein bedraagt circa 44% van het totale plangebied. Het 

uitgeefbare gebied bestaat uit woningbouwkavels voor zowel vrijstaande als 2^1 

kapwoningen.  

 

2.2.3 Verharding 

Het oppervlak verharding maakt circa 17% uit van het plangebied en bestaat uit de 

wegstructuur, parkeren, trottoir, etc.  

 

2.2.4 Groen, water 

Het aandeel groen en waterberging in de wijk bedraagt circa 39% van het plangebied. 

Waarbij aan de zuidkant van het plan een retentiegebied (wadi) wordt aangelegd om het 

(overtollige) water op te kunnen vangen. 
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3. Woningbouwprogramma 
 

Het woningbouwprogramma is gebaseerd op: 

- de woonbehoefte in Kraggenburg; 

- het beleid: de Woonvisie 2.0 van de gemeente;  

- actuele marktgegevens (transactiegegevens).  

 

De woningaantallen en de onderverdeling naar woningcategorieën zijn vertaald naar het 

verkavelingsplan. De aantallen zoals die in het verkavelingsplan zijn opgenomen, worden 

weergegeven in tabel 2. 
 
Het plan biedt ruimte aan in totaal 41 woningen. In de grondexploitatie gaan we 

voorzichtigheidshalve uit van onderstaande verdeling van in ieder geval: 

- 9 vrijstaande woningen 

- 32 2^1 kapwoningen 

 

De kavels aan de zuidkant zijn echter dubbel bestemd voor 2^1 kap- en vrijstaande 

woningen. De daadwerkelijke marktvraag bepaalt uiteindelijk de feitelijke invulling. Op 

basis van de behoefte vanuit het dorp kunnen hier zowel vrijstaande als ook 2^1 

kapwoningen worden gerealiseerd.  

 

De gemiddelde grootte van een kavel voor een vrijstaande woning is 603 m², voor een 

2^1 kapwoning zijn de kavels gemiddeld 334 m² groot. 

 
Tabel 2: Woningbouwprogramma Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg 

Woningbouwprogramma Aantallen 

Gemiddelde 

kavelgrootte 

(m2) 

Totaal 

(m2) 

Fase 1       

2^1 kapwoningen 16 330 5.286 

Vrijstaand 6 590 3.540 

        

Fase 2       

2^1 kapwoningen 16 338 5.409 

Vrijstaand 3 629 1.886 

        

Totaal 41   16.121 
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4. Investeringen 
 

In deze paragraaf wordt een toelichting gegeven op de investeringen in de 

grondexploitatie. Alle kosten zijn prijspeil 1 januari 2019 en zijn exclusief BTW.  

De kosten in de grondexploitatie zijn zo reëel mogelijk geschat en gecalculeerd.  

 

De kosten bestaan uit al gemaakte kosten en kosten die nog moeten worden gemaakt. 

De gemaakte kosten per 1 januari 2019 boekwaarde bedragen € 525.274,- en bestaan 

uit verwervingskosten en planontwikkelingskosten.  

 

De totale kosten bedragen ruim € 1,9 miljoen exclusief BTW. In de onderstaande tabel 3 

staan de (verwachte) kosten opgesomd. 

 
Tabel 3: Kostensoorten grondexploitatie Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg 

Kosten 
Totale 

kosten 

Boekwaarde 

31-12-2018 

Nog te 

realiseren 

Boekwaarde/Verwerving  €     521.048   €       521.048   €           -    

BRM  €     580.343   €              -     €    580.343  

WRM  €     461.880   €              -     €    461.880  

Plankosten (12,5%)  €     130.278   €          4.226   €    126.052  

VTU 12,5%)  €     130.278   €              -     €    130.278  

Onvoorzien (10%)  €     104.222   €              -     €    104.222  

Tijdelijk beheer  €       10.000     €     10.000  

        

Totaal  € 1.938.049   €       525.274   € 1.412.775  

 

4.1 Verwerving 

De gemeente heeft de volledige kavel ter grootte van circa 60.930 m² aan de Jacob 

Bruintjesstraat in 2017 verworven voor een totaalbedrag van € 901.147,80,-. Dit komt 

neer op circa € 14,79 per m².  

 

Voor de ontwikkeling van de nieuwbouw wordt circa 35.230 m² in exploitatie genomen 

voor € 14,79 per m², in totaal wordt € 521.048,- ingebracht voor verwerving. 25.700 m² 

blijft staan in de MVA voor een bedrag van € 380.100,-  

 

4.2 Bouw- en woonrijpmaken 

Op basis van het verkavelingsplan is een globale civieltechnische raming opgesteld. 

Tevens is er een normatieve raming opgesteld op basis van de hoeveelheden - 

voortkomend uit het ruimtegebruik - en op basis van normbedragen. De hoogte van 

beide ramingen lag op een vergelijkbaar niveau. De ramingen zijn verwerkt in de 

grondexploitatie. 

 

We maken bij de civieltechnische raming onderscheid in: 

- Bouwrijpmaken (inclusief grondwerk): 

o Ontbossen; 

o Grondwerk: ophogen, egaliseren, waterpartijen uitgraven; 

o Bouwstraten; 

o Riolering. 

- Woonrijpmaken: 

o Woonstraten (inclusief parkeerplaatsen en voetpaden); 

o Inritten; 

o Verlichting; 

o Huisaansluitingen; 
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o Groen; 

o Wadi (waterberging). 

 

De totale kosten voor bouwrijpmaken zijn geschat op circa € 580.000,-. Voor het 

woonrijpmaken gaan er van uit dat er voor circa € 460.000,- aan kosten worden 

gemaakt. In tabel 4 zijn de verwachte kosten voor zowel het bouw- als woonrijpmaken 

uiteengezet. De kosten voor het bouwrijpmaken bedragen circa €15,80 per m². Voor het 

woonrijpen bedragen de kosten circa €12,60 per m². 

  
Tabel 4: Kosten bouw- en woonrijpmaken Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg 

Kosten BRM Aantal Eenheid Prijs Totaal 

Bouwstraat 6.376 m2 € 40 € 255.040 

Riolering 840 m1 € 325 € 273.000 

Grondwerk 16.121 m2 € 2,50 € 40.303 

Ontbossen 1 post € 12.000 € 12.000 

Totaal       € 580.343 

Kosten WRM Aantal Eenheid Prijs Totaal 

Woonstraat 6.376 m2 € 30 € 191.280 

Inritten 41 stuks € 350 € 14.350 

Groen aanleg 14.150 m2 € 10 € 141.500 

Wadi 1 post € 30.000 € 30.000 

Verlichting  35 stuks € 1.250 € 43.750 

Huisaansluiting 41 stuks € 1.000 € 41.000 

        € 461.880 

Totaal       € 1.042.223 

 

4.3 Planontwikkelingskosten en VTU 

Conform de Nota Kostenverhaal (2017) houden we rekening met: 

- 12,5% Planontwikkelingskosten 

- 12,5% Voorbereiding, Toezicht en Uitvoering (VTU) 

De percentages berekenen we over de totale verwachte kosten voor het bouw- en 

woonrijpmaken. 

 

Voorafgaand aan de vaststelling van deze grondexploitatie worden er mogelijk nog 

planontwikkelingskosten gemaakt. Tot het moment van vaststelling van deze 

grondexploitatie, zullen deze kosten geactiveerd worden onder de Immateriële Vaste 

Activa (IVA).  

 

4.4 Onvoorzien 

Gezien de fase van het planproces waar we ons bevinden en om mogelijke tegenvallers, 

zoals voorbelasting op te kunnen vangen, reserveren we 10% voor onvoorziene kosten. 
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5. Opbrengsten 
 

De te verwachten opbrengsten betreffen de grondopbrengsten uit kavelverkoop en een 

vergoeding voor de pacht van het niet uit te geven gedeelte van de kavel. In de 

onderstaande tabel 5 staan de verwachte grondopbrengsten per type woning opgesomd. 

 
Tabel 5: Opbrengsten uit gronduitgifte woningbouw en pacht Jacob Bruintjesstraat Kragenburg 

Grondopbrengsten Aantallen 

Gemiddelde 

kavelgrootte 

(m2) 

Totaal 

(m2) 

Grondprijs 

(m2 of 

eenheid) 

Totaal 

Fase 1           

2^1 kapwoning 16 330 5.286  €          130   €          687.180  

Vrijstaande woning 6 590 3.540  €          150   €          531.000  

Fase 2           

2^1 kapwoning 16 338 5.409  €          130   €          703.170  

Vrijstaande woning 3 629 1.886  €          150   €          282.900  

Totaal 41   76.821    €      2.271.020  

 

In paragraaf 5.1 wordt een toelichting gegeven op de grondopbrengsten uit uitgifte van 

woningbouw. 

 

5.1 Opbrengsten 

De opbrengsten bestaan uit de uitgifte van woningbouwkavels en pachtinkomsten in 

2019. In tabel 6 zijn de bandbreedtes voor de grondprijzen van kavels voor een 

vrijstaande en 2^1 kapwoning in Kraggenburg weergegeven. Voor de vrijstaande 

woningen hebben we voorzichtigheidshalve het uitgangspunt gekozen om het midden 

van de prijsbandbreedte aan te houden. Gezien de vraag en de marktontwikkelingen 

gaan we voor de grondprijs voor een 2^1 kapwoning uit van € 130,- per m2, wat net iets 

boven het midden van de bandbreedte ligt. 

 
Tabel 6: Grondprijsbandbreedtes 

Grondprijzen (€ per m2) Min. Max. Midden Grex 

Vrijstaande woning € 140 € 160 € 150 € 150 

2^1 kapwoning € 120 € 135 € 127,5 € 130 

 

 

5.2 Overige opbrengsten 

De overige opbrengsten bestaan uit de verwachte pachtinkomsten in 2019. We gaan uit 

van de huidige pachtsom à € 1.100,- per hectare. In 2019 verwachten we dat 35.000 m2 

wordt verpacht en dit levert € 3.850,- op. Aangezien de grond jaarlijks wordt verpacht, 

kan er niet met zekerheid worden aangenomen dat er na 2019 nog pachtopbrengsten 

zullen zijn. Voorzichtigheidshalve houden we dus enkel rekening met € 3.850,- aan 

pachtopbrengsten in 2019. 
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6. Uitgangspunten grondexploitatieberekening 
 

6.1 Parameters 

Voor de grondexploitatieberekening zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd. 

 

Renteparameters 

De renteparameters in de exploitatieberekening zijn aan de kostenkant en aan de 

opbrengstenkant gelijk. Voor de gehele looptijd van het plan wordt een rentepercentage 

van 0,92% gehanteerd.  

 

Kosten- en opbrengstenstijging 

De gemiddelde kostenstijging is gesteld op 2,0% per jaar. Voor de opbrengstenstijging is 

rekening gehouden met 0% per jaar. Dit is een zeer voorzichtige schatting, zeker gezien 

de lange looptijd van het plan. Dit is één van de risicobeheersmaatregelen die we nemen, 

juist vanwege de lange looptijd. Zie de alinea over de looptijd van de exploitatie. 

 

BTW 

Alle genoemde bedragen in de nota zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 

 

Looptijd exploitatie 

De looptijd van de exploitatie is tot en met 2038 (20 jaar). Per 1-1-2039 kan de 

exploitatie afgesloten worden. De grondexploitatie kent een looptijd van 20 jaar en dit 

heeft te maken met het verwachte uitgiftetempo in Kraggenburg. Financieel houden we 

echter rekening met de voorgeschreven 10-jaarstermijn van de BBV. De reden is dat we 

kosten en vooral opbrengsten in de verdere toekomst nog niet voldoende kunnen 

schatten. Met de looptijd van 10-jaar houden we de exploitatie beheersbaar en zijn de 

financiële risico’s te overzien. Ieder jaar schuift de 10 jaarstermijn op en wordt de 

eindwaarde opnieuw bepaald en de verliesvoorziening – indien nodig – hierop afgestemd. 

 

Prijspeildatum 

Alle in de exploitatieopzet genoemde toekomstige kosten en opbrengsten hebben 

prijspeil 1 januari 2019. 

 

6.2 Fasering 

We hebben gekeken naar de woningbouwtransacties in Kraggenburg van de afgelopen 

jaren en naar de concrete woningbehoefte om het juiste uitgiftetempo te kunnen 

bepalen. We gaan uit van de uitgifte van gemiddeld circa 2 kavels per jaar. Dat is een 

voorzichtige prognose.  

 

In Kraggenburg zijn jarenlang geen nieuwbouwkavels aangeboden. Samen met een 

aantrekkende woningmarkt, kan dit leiden tot een inhaalvraag in de komende jaren.  

Via de vereniging Dorpsbelang Kraggenburg worden deze signalen al geruime tijd aan de 

gemeente kenbaar gemaakt. Een groep die zich vooral kenbaar heeft gemaakt zijn 

stoppende agrariërs uit het buitengebied van Kraggenburg. Deze groep voelt zich 

verbonden met het dorp en zoekt mogelijkheden om iets kleiner te kunnen wonen. Dit 

omdat de bedrijfserven qua onderhoudslast en maatvoering te groot worden. 

 

De behoefte is lokaal bepaald, gezien het ruimtelijk verzorgingsgebied. Er hebben zich 20 

geïnteresseerden gemeld, waarvan er 13 woonachtig zijn in Kraggenburg. Daarnaast is 

er in de voorbereiding op het bestemmingsplan steeds afstemming geweest met de 

provincie Flevoland over de aantallen. De provincie heeft aangegeven dat een twintigtal 

woningen, mits goed onderbouwd aan de hand van de ‘ladder van duurzame 

verstedelijking’, aanvaardbaar is.  

 

De beoogde uitbreiding van Kraggenburg is opgenomen in het dorpsplan en in het 

ontwikkelperspectief. Het uitbreidingsplan is in omvang beperkt en is passend bij de 
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concrete vraag naar woningbouw. Uit het bovenstaande blijkt dat er voldoende behoefte 

bestaat aan het voorgestelde programma van in eerste instantie maximaal tweeëntwintig 

woningen.  
 

Om bovenstaande redenen gaan we in 2019 uit van de uitgifte van méér 

woningbouwkavels per jaar dan 2, namelijk 4 kavels voor een 2^1 kapwoning en 2 

kavels voor een vrijstaande woning. De 4 kavels ten behoeve van een 2^1 kapwoning 

zullen projectmatig worden uitgegeven, waardoor de opbrengsten nagenoeg verzekerd 

zijn in 2019. 

 

We delen het plangebied op in twee planfases. De eerste uitgifte voorzien we in 2019. 

- Fase 1: circa 20 kavels; 

- Fase 2: circa 21 kavels. 

 

 

7. Resultaten 
 

Indien de grondexploitatie wordt berekend met de hiervoor beschreven kosten, 

opbrengsten en exploitatieuitgangspunten dan ontstaan de volgende financiële 

resultaten voor zowel de reguliere looptijd als de 10-jaarstermijn. 

 
Tabel 6: Financieel overzicht Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg 

Financieel resultaat grondexploitatie 31-12-2038 31-12-2028 

Opbrengsten nominaal  €     2.208.100   €     1.222.030  

Kosten nominaal  €     1.938.049   €     1.229.548  

Saldo nominaal  €        270.051   €          -7.518  

Saldo eindwaarde  €         -49.679   €         -87.559  

Saldo contante waarde  €        -41.365   €        -72.905  

 

De grondexploitatie kent een negatief resultaat op eindwaarde per 31-12-2038. Conform 

de BBV-richtlijn trekken we financieel een streep na de 10-jaarstermijn. Per 31-12-2028 

is sprake van een eindwaarde van -87.559,- (negatief). 

 

Overigens worden alleen voor de planfase noodzakelijke kosten gemaakt en wanneer 

zicht is op het realiseren van opbrengsten. Fase 2 zal dus pas in ontwikkeling worden 

gebracht zodra fase 1 nagenoeg verkocht is en er nog voldoende interesse/behoefte is in 

nieuwe kavels. 

 

De grondopbrengsten zorgen voor de verlaging van de boekwaarde. Het uitgiftetempo is 

voorzichtig geschat, rekening houdend met de lage verkoopdynamiek in de dorpen van 

de Noordoostpolder. 

 

Aangezien er aan het einde van de 10-jaarstermijn (conform BBV) een negatief resultaat 

behaald is, dient er een verliesvoorziening van € 87.559,- te worden getroffen. 
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8. Vennootschapsbelasting (Vpb) 
 

De grondexploitatie ‘Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg’ maakt onderdeel uit van de 

fiscale onderneming ‘het grondbedrijf gemeente Noordoostpolder’. Over deze 

grondexploitatie zal bij fiscale resultaten vennootschapsbelasting (hierna: Vpb) 

verschuldigd zijn. Het complex zal tegen de waarde in het economische verkeer ten tijde 

van de eerste ondernemershandeling tot de fiscale onderneming gaan behoren. Voor 

Jacob Bruintjesstraat Kraggenburg is dat de verwervingsprijs van de grond. 

 

Omdat er géén winst wordt verwacht, hoeft er waarschijnlijk ook geen Vpb te worden 

afgedragen. Echter moet er per jaar worden bekeken wat het resultaat van kosten en 

opbrengsten is om de definitieve Vpb-druk te bepalen. De verliesverwachting betreft 

slechts een indicatie. Gedurende de loop van de exploitatie kan de winst- of 

verliesverwachting wijzigen. Te allen tijde: we betalen alleen vennootschapsbelasting, 

indien we daadwerkelijk resultaat behalen. 

 

 

9. Risico’s en risicobeheersing 
 

9.1 Risico’s  

Elke grondexploitatie bevat een aantal risico’s en onzekerheden. Het belangrijkste risico 

van deze exploitatie is het verdwijnen van de behoefte aan nieuwbouwkavels, als gevolg 

van economische en of demografische ontwikkelingen. Dit risico is te overzien aangezien 

we het complex in twee ontwikkelfases hebben opgedeeld en na fase 1 kunnen stoppen. 

 

Stel dat het plan na fase 1 wordt afgerond (we verwachten dat deze fase is afgerond 

binnen de 10 jaarstermijn), dan resulteert dit in een financieel resultaat van circa 

€ 87.559,- negatief.  

 

 

9.2 Risicobeheersing 

Hierboven zijn de risico’s benoemd. Het financieel resultaat per 31-12-2028 is € 87.559,- 

negatief en dus wordt er een verliesvoorziening van € 87.559,- getroffen. Aangezien de 

pachtopbrengsten na 2019 onduidelijk en onzeker zijn, zijn deze opbrengsten 

voorzichtigheidshalve niet in de exploitatie meegenomen. 

 

Hoewel niet alle risico’s volledig beheersbaar zijn, is een adequate sturing vanuit de 

gemeente essentieel om tegenvallers te voorkomen. Op deze wijze kan tijdig 

geanticipeerd worden op mogelijke tegenvallers door bijvoorbeeld de snelheid van de 

kaveluitgifte aan te passen en investeringen uit te stellen (bijvoorbeeld bouwrijp maken 

fase 2).  
 



Vooroverlegreactie provincie Flevoland 

From: Wro-adviseurs <Wro-adviseurs@flevoland.nl> 
To: "Jong, Klaas Haije de" <khdejong@noordoostpolder.nl> 
Cc: Tanya van Huissteden <Tanya.vanHuissteden@flevoland.nl>, "Arnoldy, Maurice" 
<m.arnoldy@noordoostpolder.nl> 
Bcc:  
Date: Tue, 9 Oct 2018 16:07:36 +0000 
Subject: Reactie provincie | Kennisgeving 3.1.1 Bro voorontwerpbestemmingsplan 'Kraggenburg, 
Zuid - fase 1' 

Geachte heer de Jong, 

Op dinsdag 28 augustus hebben wij van u in kader van vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro de 
kennisgeving omtrent het concept ontwerp bestemmingsplan Kraggenburg, Zuid – fase 1 ontvangen. 
Het plan biedt de mogelijkheid tot de bouw van 20 (maximaal 23) woningen in de kern Kraggenburg 
met een wijzigingsbevoegdheid tot nog eens 17 woningen. 

  

Onze vooroverlegsreactie 

Onderbouwing conform de Ladder voor duurzame verstedelijking 

·         Locatiekeuze en stedelijke uitbreiding 
Het plan voldoet aan de volgende reguliere toetsingsaspecten: de locatiekeuze past binnen 
landschappelijke structuur (dorpssingel), er is geen sprake van verspreidde bebouwing, het draagt bij 
aan het voorzieningenniveau en valt tot slot binnen de uitbreidingsrichtingen van Kraggenburg voor 
stedelijke ontwikkeling. Wij willen u echter vragen om ook te onderbouwen waarom u juist voor 
Kraggenburg kiest voor uitbreiding (uitleglocatie) i.p.v. inbreiding zoals bij andere kernen, los van het 
verhaal rond de inbreidingslocaties Walstraat en Middenweg. Wellicht dat er een wisselwerking is in 
regionaal verband. Kraggenburg is immers de kern die het dichtst gelegen is bij Overijssel. Dit aspect 
ontbreekt op dit moment. 

·         Cijfermatige onderbouwing 
Gezien het grote overschot aan plancapaciteit ten opzichte van vraag en reeds daadwerkelijk 
gerealiseerde vraag in de vorm van afname/bouw van woningen, verzoeken wij u cijfermatig te 
onderbouwen waarom extra bouwkavels nodig zijn en welke de vraag is naar de hierdoor in de 
bestaande voorraad vrijkomende woningen? Immers er is overschot aan plannen in uw gemeente 
gelet op Emmelhage, Wellerwaard en het aanbod in de tien dorpen. In eerdere overleggen hebben 
wij overigens aangegeven dat wij graag afstemming zouden wensen over het verschil in cijfers die 
gemeente resp. provincie hanteert. Daarnaast missen wij in de toelichting ook de relatie met de 
Ladderplannen; hier wordt kort naar verwezen in de toelichting, maar het is niet duidelijk hoe dit 
plan zich verhoudt tot het ‘schrappen’ binnen de planvoorraad. Wij vragen u inzichtelijk te maken 
welke planvoorraad wordt geschrapt ten gunste van Kraggenburg. 

·         Onderscheid tussen wens en daadwerkelijke behoefte  
De uitbreiding van Kraggenburg is gebaseerd op de wens van inwoners (uit voornamelijk 
Kraggenburg) om een bepaalde type (grotere) woning te kunnen realiseren op een groter kavel. Deze 
wens is wat anders dan de aantoonbare behoefte (kwalitatief en kwantitatief) waarover de Ladder 
voor duurzame verstedelijking gaat. Er is hier sprake van een aantoonbare wens, maar geen 
aantoonbare behoefte. Dit betekent dat bij de uitbreiding van Kraggenburg er elders in het dorp 



woningen worden achtergelaten. Nieuwbouw mag niet leiden tot leegstand in deze en andere 
kernen van uw gemeente of in het landelijk gebied. In de toelichting geeft u aan dat er waarschijnlijk 
wel tot invulling van de achtergelaten woningen wordt gekomen, maar dit wordt juridisch niet 
aangetoond met dit plan. De behoefte dient dus aangetoond te worden en cijfermatig onderbouwd 
te worden (zie ons eerdere punt). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Tanya van Huissteden (zie cc). 

  

Ecologie 

·         In het rapport wordt niet vermeld dat horsten van roofvogels, die jaarrond beschermd zijn, in 
het plangebied ontbreken. Wij zien graag deze uitsluiting zichtbaar (of anders hoe er met deze 
horsten van roofvogels wordt omgegaan). 

·         In het rapport staat dat geen holenbomen in het plangebied zijn aangetroffen. Vleermuizen 
maken vaak gebruik van gaten of holtes in bomen. Het is niet helemaal duidelijk of hier nu specifiek 
aandacht aan is besteed. 

·         De rugstreeppad is een bekende (streng beschermde) soort in de Noordoostpolder. Hier staat 
in de QuickScan niets over vermeld. Wij zien dit graag opgenomen in een volgende fase terug. 

·         Er wordt opgemerkt dat er geen wettelijke consequenties zijn omdat de aangetroffen en te 
verwachten diersoorten onder een vrijstellingsregeling vallen. Dit mag waar zijn, feit is dat de 
zorgplicht onverkort van kracht blijft en dit houdt in dat men niet nodeloos dieren mag verwonden of 
doden. In de broedtijd kunnen geen werkzaamheden plaatsvinden en bij het dempen van sloten 
moeten eerst aanwezige dieren worden weggevangen en overgeplaatst. 

  

Archeologie 

·         Wij constateren dat de conclusies uit het archeologisch rapport niet geheel correct 
overgenomen in de toelichting. Het gaat specifiek om deze passage: "Uit het onderzoek blijkt dat de 
ondergrond van het onderzoeksgebied voor een groot deel uit geulafzettingen bestaat. Deze 
geulafzettingen komen vooral voor in het noordelijke deel van het terrein ten westen van de 
Hertenweg. In het zuidelijke deel van dit terrein (waarin het plangebied is gelegen) bestaat de 
ondergrond uit dekzand waarin zich in veel gevallen een podzolbodem heeft ontwikkeld." 

o    De weergegeven passage uit de toelichting suggereert dat het plangebied is gelegen in een zone 
met een intacte bodemopbouw en podzolprofiel. Dit zou betekenen dat een vervolgonderzoek dient 
te worden uitgevoerd. Bovenstaande passage hoort echter bij het gedeelte ten westen van de 
Hertenweg en betreft het juist niet het plangebied. Wij zien hier graag duidelijkheid over en/of een 
aanpassing van de passage. 

o    In het archeologisch rapport staat dat binnen het plangebied geen sprake is van een intacte 
bodemopbouw en daarom geen vervolgonderzoek of dubbelbestemming noodzakelijk is. NB: het 
betreft een verkennend onderzoek, waarin slechts is gekeken naar bodemopbouw met als doel de 
verwachting te toetsen. Dit onderzoek is niet gericht op het opsporen van indicatoren. Wij willen 
daarom graag opgenomen zien dat de weergegeven onderzoeksvragen en beantwoording extra 
onderzoekvragen betreffen of deze moet weglaten worden. 



·         Tot slot willen wij adviseren om ook de bekende gegevens voor de aansluitingen op Voorstraat 
en Jacob Bruintjesstraat toe te voegen, aangezien hier geen verkennend veldonderzoek heeft 
plaatsgevonden. 

  

Overig 

Wij gaan ervan uit dat de aspecten die volgens uw kennisgeving nu nog als PM zijn opgenomen in 
een volgende fase compleet zijn en hebben deze op dit moment niet beoordeeld. Daarnaast gaan wij 
er vanuit dat in een volgende fase meer duidelijkheid is over het toestaan van twee-onder-één-
kappers en de eventuele bijbehorende wijzigingen. 

Gelet op de relatie van dit plan met de lopende lijnen omtrent de Ladderplannen/plancapaciteit, 
worden wij graag betrokken bij de verdere voortgang van dit plan alvorens u besluit een ontwerp 
bestemmingsplan in procedure te brengen. Wij wensen de gemeente veel succes met de verdere 
voortgang van dit plan. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Werner Pison 

Junior Beleidsadviseur Ruimte 

Provincie Flevoland 

T: 0320-265329 

E: werner.pison@flevoland.nl 
W: www.flevoland.nl 

  

 

 

mailto:werner.pison@flevoland.nl
http://www.flevoland.nl/


Kraggenburg, Zuid - fase 1 

REGELS 
 



  Kraggenburg, Zuid - fase 1 
  vastgesteld 
 
  
  

 
  
BJZ.nu   2 
Bestemmingsplannen  

Inhoudsopgave 

Hoofdstuk 1  Inleidende regels        3 
Artikel 1  Begrippen        3 
Artikel 2  Wijze van meten        7 

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels       8 
Artikel 3  Agrarisch        8 
Artikel 4  Groen         9 
Artikel 5  Tuin         10 
Artikel 6  Verkeer         11 
Artikel 7  Wonen         12 

Hoofdstuk 3  Algemene regels        14 
Artikel 8  Anti-dubbeltelregel       14 
Artikel 9  Algemene gebruiksregels       15 
Artikel 10  Algemene aanduidingsregels      16 
Artikel 11  Algemene afwijkingsregels       17 
Artikel 12  Overige regels        18 

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels       19 
Artikel 13  Overgangsrecht        19 
Artikel 14  Slotregel         20 
Bijlagen bij de regels         21 

Bijlage 1  Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten    22 

Bijlage 2  Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016    23 

 

 
 

 
 

 



  Kraggenburg, Zuid - fase 1 
  vastgesteld 
 
  
  

 
  
BJZ.nu   3 
Bestemmingsplannen  

Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan 'Kraggenburg, Zuid - fase 1' met identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00614-VS01 van 
de gemeente Noordoostpolder; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

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

1.4  aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding, indien het een vlak betreft; 

1.5  aan huis verbonden bedrijf 
de in Bijlage 1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard 
en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij 
een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend; 

1.6  aan huis verbonden beroep 
de uitoefening van een beroep (dan wel het verlenen van diensten) op administratief, maatschappelijk, 
juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk te stellen gebied, dat in of bij een 
woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende mate de woonfunctie blijft behouden en dat een 
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is; 

1.7  achtererfgebied 
erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt 
met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in 
het erf achter het hoofdgebouw te komen; 

1.8  agrarisch bedrijf 
een bedrijf, dat geheel of overwegend is gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van producten door het 
telen van gewassen en/of het houden van dieren; 

1.9  ander-werk 
een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid; 

1.10  bebouwing 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 
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1.11  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; 

1.12  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak. 

1.13  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.14  bevoegd gezag 
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning; 

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

1.16  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; 

1.17  bouwgrens 
de grens van een bouwvlak; 

1.18  bouwlaag 
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren 
of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder; 

1.19  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 
is toegelaten; 

1.20  bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel; 

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

1.22  bouwwerk 
elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij direct hetzij indirect 
met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond; 
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1.23  deels open 
Transparant of begroeid uitgevoerd. De gesloten erfafscheiding wordt afgewisseld door open, transparante of 
begroeide delen. In de beeldkwaliteitsparagraaf in de toelichting zijn referentiebeelden opgenomen. 

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  evenement 
een voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of vermaak, feesten en 
muziekvoorstellingen daaronder begrepen, waarvoor ingevolge regelgeving een melding moet worden gedaan 
dan wel vergunning of ontheffing moet worden aangevraagd en verleend; 

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

1.28  hoofdgebouw 
gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende of toekomstige 
bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, gelet op die 
bestemming het belangrijkst is; 

1.29  horeca 
een bedrijf dat is gericht op het verstrekken van maaltijden en dranken voor gebruik ter plaatse 
(restaurantbedrijf), waaronder ook worden verstaan lunchrooms, eethuizen, bistro's, automaten, theehuizen, 
broodjeszaken en dergelijke; 

1.30  horizontale diepte 
de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel, dan wel de lengte van 
een bouwperceel, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde bestemmingsgrens; 

1.31  kleinschalige duurzame energiewinning 
energie die gewonnen wordt uit kleinschalige perceelsgebonden bronnen, niet zijnde windturbines, waarbij 
weinig tot geen schadelijke milieueffecten optreden bij winning en omzetting en die in onuitputtelijke 
hoeveelheden beschikbaar is, zoals zon, wind, water, biomassa, aard- en omgevingswarmte; 

1.32  normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden 
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder begrepen 
de handhaving dan wel de realisering van de bestemming; 

1.33  nutsvoorziening 
een voorziening ten dienste van een bedrijf, zoals een gas- en elektriciteitsbedrijf, dat opereert in een sector 
die beschouwd wordt van openbaar nut te zijn omdat het belangrijke producten of diensten ten nutte van het 
publiek levert; 
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1.34  omgevingsvergunning 
vergunning, zoals bedoeld in artikel 1.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

1.35  ondergeschikte functie 
functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden gebruikt; 

1.36  onderkomens 
voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen en kampeermiddelen; 

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

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

1.39  sportkantine 
een verblijfslocatie waarin de verstrekking van drank- en etenswaren gericht is op gebruikers van de 
sportvoorziening; 

1.40  verbeelding/plankaart 
a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan; 
b. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart); 

1.41  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; 

1.42  voorgevelrooilijn 
Op de verbeelding aangegeven lijn (gevellijn) ter bepaling van de vergunningvrije bouwmogelijkheid voor erf- 
of perceelafscheiding als bedoeld in artikel 2, lid 12 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht (Bor); 

1.43  woning 
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor de 
huisvesting van één huishouden; 

1.44  woonhuis 
een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat; 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  bebouwingspercentage 
het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden; 

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

2.3  de dakhelling 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

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

2.5  de hoogte van een dakopbouw 
vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de dakopbouw; 

2.6  de hoogte van een kap 
vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het hoogste punt van 
de kap; 

2.7  de inhoud van een bouwwerk 

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

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

2.9  het bebouwd oppervlak van een bouwperceel 
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen; 

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

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

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

Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. agrarische bedrijvigheid in de vorm van een grondgebonden agrarisch bedrijf;' 
b. de waterhuishouding; 
c. extensieve openluchtrecreatie, zoals fiets- en voetpaden; 
d. sloten en watergangen; 
e. kavelpaden; 
 

met daarbijbehorende: 

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
g. andere-werken; 
h. ontsluitingswegen en paden; 
i. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
j. groenvoorzieningen; 
k. nutsvoorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de 
bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen. 

3.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, geldt de volgende regel: 

a. de bouwhoogte mag niet meer dan 1,5 m bedragen. 

3.3  Specifieke gebruiksregels 

3.3.1  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 

a. het ophogen van gronden ten behoeve van het gebruik van gronden voor permanente bollenteelt; 
b. het gebruik van de gronden als stort- of opslagplaats van al dan niet aan het gebruik onttrokken 

voorwerpen, stoffen en materialen, behoudens opslag die geschiedt in het kader van de normale 
agrarische bedrijfsvoering. 
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Artikel 4  Groen 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. groenvoorzieningen; 
b. speelvoorzieningen; 
c. water, waterhuishoudkundige voorzieningen en wadi's; 
d. voet- en fietspaden; 
e. in- en uitritten ten behoeve van aangrenzende percelen; 
f. parkeerplaatsen; 
g. kunstwerken; 
h. nutsvoorzieningen; 
i. evenementen; 
 

met daarbijbehorende: 

j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, landhoofden daar onder begrepen; 
k. andere-werken. 

4.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen. 

4.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van speeltoestellen en speelvoorzieningen en bijbehorende hekwerken mag niet meer 
dan 4 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van kunstwerken en lichtmasten mag niet meer dan 12 m bedragen; 
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen. 
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Artikel 5  Tuin 

5.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. tuinen, behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen; 
 

met daarbijbehorende: 

b. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
c. andere-werken; 
d. water en waterhuishoudkundige voorzieningen. 

5.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met 
inachtneming van de volgende bepalingen. 

5.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte mag niet meer dan 1 m bedragen; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding – erf- en perceelafscheidingen' 
mogen erf- en perceelafscheidingen met een bouwhoogte van niet meer dan 2 m gebouwd worden 
onder de voorwaarde dat de erf- en perceelafscheidingen deels open worden uitgevoerd; 

c.  de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen; 
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Artikel 6  Verkeer 

6.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wegen en straten; 
b. voet- en rijwielpaden; 
c. kunstwerken; 
d. nutsvoorzieningen; 
e. evenementen; 
f. parkeervoorzieningen; 
 

met daarbijbehorende: 

g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bruggen, viaducten en landhoofden daar onder begrepen; 
h. andere-werken; 
i. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
j. groenvoorzieningen; 

6.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen. 

6.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten en kunstwerken mag niet meer dan 15 m bedragen; 
b. de bouwhoogte van bruggen en viaducten mag niet meer bedragen dan 7 m; 
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen. 
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Artikel 7  Wonen 

7.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 
 

met daaraan ondergeschikt; 

b. kleinschalige duurzame energiewinning; 
 

met daarbijbehorende: 

c. gebouwen en bijbehorende bouwwerken; 
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
e. andere-werken; 
f. tuinen, erven en paden; 
g. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
h. parkeervoorzieningen. 

7.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met 
inachtneming van de volgende bepalingen. 

7.2.1  Hoofdgebouwen 

Voor een hoofdgebouw gelden de volgende regels: 

a. er mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd;  
b. een hoofdgebouw moet binnen een bouwvlak worden gebouwd; 
c. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mogen woonhuizen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd; 
d. ter plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - vrijstaand en twee-aaneen' mogen woonhuizen 

uitsluitend vrijstaand en twee-aaneen worden gebouwd; 
e. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)', maximum bouwhoogte (m)' mogen de 

goothoogte en de bouwhoogte niet meer bedragen dan de aangegeven hoogte; 
f. ter plaatse van de aanduiding 'minimum goothoogte (m)', 'maximum goothoogte (m)', 'minimum 

bouwhoogte (m)', 'maximum bouwhoogte (m)', 'minimum dakhelling (graden), maximum dakhelling 
(graden)' mogen de goothoogte, bouwhoogte en dakhelling niet minder of meer bedragen dan de 
aangegeven hoogte/helling;  

g. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - nokrichting evenwijdig' moet de nokrichting 
evenwijdig zijn aan de langste zijde van de aanduiding; 

h. de afstand van de vrijstaande zijgevel tot de zijdelingse perceelgrens mag: 
1. bij vrijstaand niet minder bedragen dan 3 m, met dien verstande dat dit in geval van geschakelde 

bouw voor één zijgevel geldt; 
2. bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 3 m; 

i. de breedte mag: 
1. bij vrijstaand niet minder bedragen dan 6 m; 
2. bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 5 m; 

7.2.2  Bijbehorende bouwwerken 

Voor een bijbehorend bouwwerk gelden de volgende regels: 

a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan bij woonhuizen; 
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b. de afstand tot de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan mag niet minder dan 1 m 
bedragen; 

c. de afstand tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 1 m, tenzij in de perceelgrens 
wordt gebouwd; 

d. de gezamenlijke oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken mag 
niet meer bedragen dan 50% van het bij het hoofdgebouw behorend achtererfgebied, met een maximum 
van 100 m², met dien verstande dat de oppervlakte van binnen het bouwvlak gebouwde bijbehorende 
bouwwerken niet meetelt bij de bepaling van deze gezamenlijke oppervlakte; 

e. de goothoogte mag niet meer dan 3 m bedragen, met dien verstande dat die mag worden verhoogd tot 
ten hoogste 0,25 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het 
hoofdgebouw; 

f. de bouwhoogte van een aangebouwd of uitgebouwd bijbehorend bouwwerk mag niet meer bedragen dan 
de bouwhoogte van het hoofdgebouw, verminderd met 2 m; 

g. de bouwhoogte van een vrijstaand bijbehorende bouwwerk mag niet meer bedragen dan 6 m; 

7.2.3  Bouwwerken, geen gebouw zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen; 
b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen; 

7.3  Specifieke gebruiksregels 

7.3.1  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van een vrijstaand 
bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte. 

7.3.2  Geoorloofd gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend: 

a. een aan huis verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, mits: 
1. ten hoogste 30% van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een woongebouw en ten 

hoogste 60% van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt 
ten behoeve van het aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat de gezamenlijke 
oppervlakte per woning niet meer dan 75 m2 bedraagt; 

2. de uitstraling van de woning intact blijft; 
3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu; 
4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen nadelige 

toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt; 
5. geen detailhandel wordt uitgeoefend; 
6. de activiteit uitsluitend door de bewoner wordt uitgeoefend; 
7. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 1 Lijst van aan 

huis verbonden bedrijfsactiviteiten. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 8  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 9  Algemene gebruiksregels 

9.1  Gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruiken van een bijbehorend bouwwerk 
bij een woning voor mantelzorg. 

9.2  Strijdig gebruik 

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

1. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting; 
2. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte; 
3. omzetting of verkamering van zelfstandige woonruimte in kleinschaliger wonen dan wel onzelfstandige 

woonruimte; 
4. gronden als staanplaats voor onderkomens; 
5. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en 

producten, voor zover niet noodzakelijk in verband met het normale beheer en onderhoud van de 
gronden. 

9.3  Voorwaardelijke verplichting parkeernormen 

Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de 
gemeentelijke parkeernormen (bijlage 2) voldoende ruimte zijn aangebracht en in stand gehouden worden van 
parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat 
gebouw hoort. 
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Artikel 10  Algemene aanduidingsregels 

10.1  Wetgevingszone - wijzigingsgebied 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de gronden ter plaatse van de aanduiding 'wetgevingzone - 
wijzigingsgebied' te wijzigen in de bestemming 'Wonen' (inclusief bouwvlak), 'Tuin', 'Groen' en 'Verkeer', mits 
wordt voldaan aan de volgende regels: 

a. het maximale aantal woningen bedraagt 19; 
b. uitsluitend vrijstaande óf twee-aaneen gebouwde woningen zijn toegestaan; 
c. de actuele woningbehoefte door middel van marktonderzoek en een toets aan de ladder voor duurzame 

verstedelijking is aangetoond; 
d. de in het kader van de Wet geluidhinder ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de gevel dan wel 

een hiervoor vastgestelde hogere waarde niet wordt overschreden; 
e. de wijziging niet leidt tot een onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende bestemmingen; 
f. er wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid conform de normen als vastgelegd in de van 

toepassing zijnde gemeentelijke Nota Parkeernormen (Bijlage 2);  
g. voor het overige dient te worden aangesloten bij hetgeen gesteld in Artikel 7. 
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels 

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van: 

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, 
afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor bijbehorende bouwwerken; 

b. de bestemmingsregels en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de aansluiting van wegen 
onderling in geringe mate wordt aangepast; 

c. de bestemmingsregels voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van 
de bestemmingsgrenzen, indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten 
opzichte van de feitelijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een 
geringe afwijking vergt; 

d. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan 
dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer dan 10 m; 

e. de bestemmingsregels ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en toestaan 
dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 
40 m; 

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat de 
(bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en 
lichtkappen, wordt vergroot mits: 
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt; 
2. de totale hoogte niet meer dan 125 % van de toegestane (bouw)hoogte van het betreffende gebouw 

bedraagt. 
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Artikel 12  Overige regels 

12.1  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 13  Overgangsrecht 

13.1  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. 

13.2  Afwijken 

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 13.1 een omgevingsvergunning verlenen voor het 
vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 13.1 met maximaal 10%. 

13.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken 

Lid 13.1 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. 

13.4  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. 

13.5  Strijdig gebruik 

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 13.4, 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. 

13.6  Verboden gebruik 

Indien het gebruik, bedoeld in 13.4, 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. 

13.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik 

Lid 13.4 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 14  Slotregel 

Deze regels worden aangehaald als:  

Regels van het bestemmingsplan 'Kraggenburg, Zuid - fase 1'. 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten 
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Bijlage 2  Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016  



Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1
223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1
52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen 0 0 10 10 10 1 1 P 1
63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER

6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen

633 791 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1
65, 66, 67 64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN

65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1
70 41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE

72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d 0 0 10 0 10 1 1 P 1
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1

74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING

9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 

De Noordoostpolder is vanaf 1936 ingepolderd en vanaf 1942 ontwikkeld als tweede grote stap in de 

ontwikkeling van de IJsselmeerpolders. Het basismodel dat hieraan ten grondslag lag was het ‘Centrale 

Plaatsen Model’ van Christaller. Dit model gaat uit van een gelaagde ruimtelijke organisatie, waarbij een 

hoofdplaats omringd wordt door nevenplaatsen, terwijl de hoofdplaats zelf weer een nevenplaats van een 

grotere kern vormt. Het geheel van agrarische kavels, verbindingswegen, dorpen en hoofdkern is als 

zorgvuldige eenheid ontworpen. Dit is terug te zien in de organisatie van Emmeloord als hoofdkern, met 

daaromheen de dorpen. De fiets stond bij de aanleg centraal. In het vooroorlogse ruimtelijk model werd 

nog geen rekening gehouden met de brommer, laat staan de auto.  

Uiteraard heeft de tijd in de Noordoostpolder niet stilgestaan. Al snel na de Tweede Wereldoorlog werd de 

auto -net als in de rest van Nederland- gemeengoed. Op de relatief langere afstanden tussen de dorpen en 

Emmeloord verving deze in rap tempo de fiets. Tegenwoordig heeft de auto een zeer belangrijke plaats 

verworven in de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Het voorzieningenniveau in de dorpen is gering is en neemt 

verder af. Inwoners daarom steeds meer aangewezen op Emmeloord voor hun boodschappen en andere 

voorzieningen.  

Vanwege de toegenomen automobiliteit zijn er op bepaalde plekken, op bepaalde momenten 

parkeerproblemen. Deze zijn de voorgaande jaren zo veel mogelijk opgepakt bij groot onderhoud, 

herinrichtingsplannen en via handhaving, zonder dat daar een duidelijk kader voor was. In het 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is daarom opgenomen dat er een parkeerbeleidsplan 

moet worden opgesteld, inclusief parkeernormen op maat. 

Voorliggende nota parkeernormen is een nadere uitwerking van het gemeentelijk parkeerbeleid. 

 

1.2 De aanleiding voor een nota parkeernormen 

Om bij ruimtelijke ontwikkeling een indicatie te krijgen van het aantal benodigde parkeerplaatsen werd 

voorheen gebruik gemaakt van de door het CROW opgestelde ervaringscijfers. Dit betreft een landelijke 

richtlijn en geen vastgesteld beleid. 

Parkeernormen kunnen op diverse manieren worden vastgelegd om stedenbouwkundige plannen te 

kunnen toetsen. Parkeernormen kunnen enerzijds worden vastgelegd in bestemmingsplannen, anderzijds 

in de bouwverordening (artikel 2.5.30) of in apart beleid. Door de vaststelling van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) staan veranderingen op stapel als het gaat om het vastleggen van de parkeernormen als 

onderdeel van de stedenbouwkundige bepalingen. Per 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige 

bepalingen te vervallen en kunnen parkeernormen alleen nog via het bestemmingplan van kracht zijn door 

een voorwaardelijke verplichting.  

Belangrijk is de nieuwe juridische verankering van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Om die 

reden legt gemeente Noordoostpolder haar parkeernormen vast in een Nota Parkeernormen. De Nota 

Parkeernormen is een document waar vanuit bestemmingsplannen naar verwezen moet worden. 

Voorliggende nota omvat parkeernormen voor de ruimtelijke functies die het meest voorkomen.  
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1.3 Opbouw Nota Parkeernormen 

Voor de verkeersaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen is het berekenen van de parkeerplaatsverplichting 

essentieel. De parkeerplaatsverplichting is het aantal parkeerplaatsen dat een initiatiefnemer moet 

aanleggen bij een voorgenomen ruimtelijke functie. Deze systematiek staat beschreven in het volgende 

hoofdstuk. 

De parkeerplaatsverplichting wordt berekend aan de hand van vastgestelde parkeernormen. De 

parkeernormen die binnen de gemeente Noordoostpolder gelden zijn in hoofdstuk 3 ‘Parkeernormen voor 

auto’s en fietsen’ opgenomen.  
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2. Uitvoering parkeerverplichting  
 

2.1 Voldoen aan gemeentelijke parkeernormen 

Aan het invullen van de parkeerplaatsverplichting stelt de gemeente een aantal eisen. Zo zijn er regels 

over hoe parkeren op eigen terrein wordt meegeteld, ook is er een minimale fysieke maatvoering van 

parkeren op eigen terrein. 

 

Onderscheid bij verbouw, nieuwbouw of functiewijziging 

Er is onderscheid te maken tussen nieuwbouwplannen en verbouwplannen. Bij nieuwbouwplannen wordt 

de parkeerplaatsverplichting berekend aan de hand van de parkeernormentabel van hoofdstuk 3. Bij 

verbouwplannen, functiewijzigingen (zonder omgevingsvergunning) of uitbreidingsplannen wordt het aantal 

aantoonbaar toewijsbare parkeerplaatsen van de oude functie - met de bestaande bestemming - in 

mindering gebracht op de nieuwe parkeerplaatsverplichting (zoals berekend aan de hand van de 

parkeernormentabel van hoofdstuk 3). Dit is voldoende of levert een aanvullende parkeerplaatsverplichting 

of overschot op.  

De aanvrager dient ten behoeve van de berekening aan te leveren uit welke functies en bijbehorende 

oppervlakten het plan is opgebouwd. Bij een uitbreiding van een locatie wordt in eerste instantie alleen de 

uitbreiding getoetst. Wanneer de totale locatie, inclusief de uitbreiding, als geheel voldoende 

parkeerplaatsen heeft, voldoet het plan aan de parkeerplaatsverplichting conform deze Nota 

Parkeernormen.  

 

 

2.2 Stappenplan bepalen parkeerplaatsverplichting 

Het bepalen van de parkeerplaatsverplichting en de invulling van deze verplichting vindt plaats op basis 

van onderstaande vier stappen. 

 

2.2.1 Stap 1: bepalen parkeerbehoefte 

 

A. gebiedstypologie gemeente Noordoostpolder 

Welke parkeernormen er voor een gebied gelden is onder andere afhankelijk van de stedelijkheidsgraad. 

De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per 

km²), kortweg OAD van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een gebied met een hoge OAD is 

het aanbod - en de kwaliteit – van andere vervoerswijzen over het algemeen groter dan in een gebied met 

een lage OAD. Daarom worden in een gebied met een hoge stedelijkheidsgraad lagere parkeernormen 

toegepast. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt naar de stedelijke zone (centrum, schil, rest 

bebouwde kom, buitengebied) van een gemeente.  

De Noordoostpolder valt qua stedelijkheidsgraad - in zijn geheel - in de categorie “matig stedelijk” Er is 

echter een duidelijk verschil tussen Emmeloord en de rest van de gemeente. De dorpen en het 

buitengebied hebben een veel lagere OAD dan Emmeloord. Daarom is onderstaande verdeling in 

stedelijkheidsgraad van toepassing, gebaseerd op de OAD.  
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Gebiedstype Stedelijkheidsgraad Omgevingsadressendichtheid 

Emmeloord (bebouwde kom)  Matig stedelijk 1.000 tot 1.500 adressen per km²  

Rest gemeente  niet stedelijk minder dan 500 adressen per km².  

Tabel 2-1  Overzicht stedelijkheidsgraden Noordoostpolder 

De hoogte van de parkeernorm wordt ook bepaald door te kijken naar de stedelijke zone (centrum, schil, 

overig, buitengebied) van een gebied. Hoe dichter bij het centrum, des te beter normaliter de kwaliteit en 

het aanbod van overige vervoerswijzen en des te lager dus de parkeernorm. Noordoostpolder kenmerkt 

zich door een aantal te onderscheiden stedelijke zones. Dit zijn gebieden die qua geografische ligging, 

ruimtelijke kenmerken en stedelijke dichtheid zorgen voor een bepaald mobiliteitspatroon en bijbehorende 

parkeervraag. In onderstaande tabel zijn bovenstaande afwegingen overzichtelijk op een rij gezet. 

  

Gebiedsindeling Stedelijkheidsgraad  Stedelijke zones  

Emmeloord centrum
1
 Matig stedelijk Centrum 

Emmeloord rest bebouwde kom Matig stedelijk Rest bebouwde kom 

Overige kernen (bebouwde kom) Niet stedelijk Rest bebouwde kom 

Buitengebied  Niet stedelijk Buitengebied 

Tabel 2-2  Overzicht gebiedsindeling naar stedelijkheidsgraad en stedelijke zones Noordoostpolder. 

 

B. toepassing parkeernormen 

Op basis van publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) is een lijst met 

parkeernormen voor de gemeente Noordoostpolder opgesteld. De gemeente werkt binnen de kaders van 

het verkeer en vervoerbeleid met ‘vaste parkeernormen’ (zonder bandbreedte). Dit biedt duidelijkheid voor 

alle betrokkenen. Bij de realisatie van nieuwe functies is het belangrijk om te voorzien in voldoende 

parkeerplaatsen (vraagvolgend). In deze nota parkeernormen wordt daarom uitgegaan van parkeernormen 

die gebaseerd zijn op de huidige situatie van functies (zie tabellen in hoofdstuk 3). Bij de toepassing van 

parkeernormen voor functies die niet in deze tabellen zijn op genomen dient gebruik te worden gemaakt 

van de gemiddelde kencijfers zoals beschreven in publicatie 317 van het CROW.  
  

                                                      
1
 Emmeloord centrum omvat het gebied omgrensd door de volgende straat: Noordzijde, Kon. Julianastraat, 

Espelerlaan, Onder de Toren, Korte Dreef, Lange Dreef en Smedingplein. 
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C. aanwezigheidspercentages bij dubbelgebruik parkeerplaatsen 

Bij de berekening van de parkeerplaatsverplichting wordt bij de ontwikkelingen van meerdere 

(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages. Bij meerdere functies kan er 

namelijk sprake zijn van een verschillend patroon van tijden waarop gebruikers (bewoners, bezoekers, 

werknemers) aanwezig zijn. Zo is de parkeerdruk bij woningen bijvoorbeeld vooral 's avonds / nachts groot. 

Overdag ligt de aanwezigheid lager omdat een deel van de bewoners met de auto naar het werk gaat. Dit 

biedt mogelijkheden om andere functies (bijvoorbeeld een kantoor) deze ruimte te laten benutten. Zo kan 

dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaatsvinden.  

 
Tabel 2-3  Aanwezigheidspercentage Noordoostpolder (op basis van het CROW Publicatie 317) 

 

D. reductiefactor parkeerplaatsen op bijbehorend terrein 

Een bouwplan dient in beginsel op eigen terrein aan de parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het 

begrip “parkeren op eigen terrein” wordt bedoeld: ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder 

het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het 

vigerende bestemmingsplan. Parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen worden niet altijd volledig 

meegerekend in de gerealiseerde parkeerplaatsen. Deze plaatsen worden immers vaak voor andere 

doeleinden gebruikt dan parkeren van auto’s (zie ook parkeerbeleidsplan). De mate waarin parkeren op 

eigen terrein wordt meegerekend (afhankelijk van de parkeervoorziening) is opgenomen in onderstaande 

tabel.  

Parkeervoorziening Theoretisch aantal Berekeningsaantal 

Enkele oprit zonder garage 1 0,8 

Lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 

Dubbele oprit zonder garage 2 1,7 

Garage zonder oprit (bij woning) 1 0,4 

Garagebox (niet bij woning) 1 0,5 

Garage met enkele oprit 2 1,0 

Garage met lange oprit 3 1,3 

Garage met dubbele oprit 3 1,8 

Tabel 2-4  Parkeren op eigen terrein 

Aanwezigheidspercentages    (dubbelgebruik    parkeervoorzieningen)

Functies werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%

woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%

kantoor/bedrijven 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0%

commerciële dienstverlening 100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0%

detailhandel 30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 0%

grootschalige detailhandel 30% 60% 70% 80% 0% 100% 0% 0%

supermarkt 30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 0%

sportfuncties binnen 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75%

sportfuncties buiten 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100%

bioscoop/theater/podium 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40%

sociaal medisch: 

arts/maatschap/therapeut/ 

consultatiebureau 100% 75% 10% 10% 0% 10% 10% 10%

verpleeg- of 

verzorgingstehuis/aanleun- 

woning/verzorgingsflat 50% 50% 100% 100% 25% 100% 100% 100%

ziekenhuispatiënten 

inclusief bezoekers 60% 100% 60% 60% 5% 60% 60% 60%

ziekenhuis medewerkers 75% 100% 40% 40% 25% 40% 40% 40%

dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

avondonderwijs 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0%
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Een parkeervoorziening op bijbehorend terrein bij een bouwplan moet voldoen aan de volgende fysieke 

maatvoering: 

• een enkele oprit is minimaal 5m lang en 3,5m breed; 

• een lange oprit is minimaal 10m lang en 3,5m breed; 

• een dubbele oprit is minimaal 4,5 meter breed; 

• een garage is minimaal 5m lang en 2,5m breed (binnenwerks); 

• een dubbele garage is minimaal 5m lang en 4,5m breed (binnenwerks); 

Ook moet de situering zodanig zijn dat het veilig in- en uitrijden is gewaarborgd.  

 

E. Afronding naar volledige parkeerplaatsen 

Het volgens deze parkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond 

tot een volledige parkeerplaats. 

 

2.2.2 Stap 2: aantonen parkeren op bijbehorend terrein 

Een aanvraag omgevingsvergunning dient in beginsel op het bijbehorend terrein aan de 

parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het begrip “parkeren op bijbehorend terrein” wordt bedoeld: 

“ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 

onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het vigerende bestemmingsplan en de 

vigerende bestemming.”  

Bij het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting op bijbehorend terrein, dient de aanvrager dit 

bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen. Deze inspanningsverplichting betekent het 

aantonen dat het aanleggen van parkeerplaatsen op bijbehorend terrein fysiek in geen enkele vorm 

mogelijk is zonder dat dit het functioneren belemmert.  

 

2.2.3 Stap 3: onderzoek gebruik bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte 

Een initiatief mag niet leiden tot een (toename van) parkeertekort in de openbare ruimte. Het kan echter 

voorkomen dat er in de openbare ruimte op loopafstand een restcapaciteit bestaat, waarvan gebruik 

gemaakt kan worden om de parkeervraag op te vangen. Een initiatiefnemer kan de gemeente verzoeken 

geen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, maar gebruik te maken van restcapaciteit in de 

openbare ruimte. In deze situatie krijgt de initiatiefnemer geen exclusief gebruiks- of eigendomsrecht. 

Als er bijvoorbeeld in de omgeving parkeerplaatsen voorhanden zijn die ooit zijn aangelegd voor een doel 

of functie die niet meer bestaat of als er sprake is van overcapaciteit aan parkeerruimte, is te onderzoeken 

of deze ruimte mag worden meegeteld bij de parkeerverplichting voor het initiatief. Dit is alleen mogelijk als 

de parkeerdruk in de openbare ruimte op het maatgevende moment, met toevoeging van de ontwikkeling, 

onder de 80% voor het centrum van Emmeloord en 90% voor de rest van de gemeente blijft (zie ook het 

Parkeerbeleidsplan Noordoostpolder 2015-2025). Of deze ruimte er is, dient te blijken uit een door de 

initiatiefnemer aan te leveren representatief
2
 parkeeronderzoek. Als er binnen 5 jaar ontwikkelingen 

                                                      
2
 Representatief onderzoek bestaat uit: een door een objectieve partij (bij voorkeur een verkeerskundig adviesbureau) uitgevoerde 

parkeerdrukmeting op verschillende momenten, dagen en tijden (buiten vakantieperiode) en zeker tijdens periodes wanneer 

aanspraak gedaan gaat worden door de nieuwe ontwikkeling op de parkeercapaciteit. 
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worden verwacht die de bezettingsgraad van het betreffende gebied beïnvloeden, moet ook hiermee 

rekening worden gehouden. De wijze van onderzoek moet vooraf met de gemeente gecommuniceerd zijn. 

De bezettingsgraad van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving wordt door de gemeente getoetst bij 

het verzoek om afwijking van (een deel van) de parkeervraag.  

Wat een acceptabele loopafstand is, wordt beoordeeld bij de aanvraag omgevingsvergunning en is 

afhankelijk van de functie en haar gebruikers, het specifieke gebied waar het bouwplan gerealiseerd wordt 

en een aantal ruimtelijke aspecten aan een looproute zoals sociale veiligheid, aantrekkelijkheid et cetera. 

De richtlijnen van het CROW voor acceptabele loopafstanden worden hierbij als leidraad gebruikt en zijn 

weergegeven in onderstaande tabel. 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstanden 

Wonen Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)
3
 

Winkelen Ca. 400 meter (5 minuten) 

Werken Ca. 500 meter (6 minuten) 

Ontspanning Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Gezondheidszorg Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Onderwijs Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Tabel 2-5  Richtlijn acceptabele loopafstanden 

 

2.2.4 Stap 4: onderzoek realiseren nieuwe parkeerruimte in de openbare ruimte 

De ingediende parkeerbehoefteberekening wordt door de gemeente gecontroleerd, zowel op de juiste 

toepasbaarheid van de parkeernormen en aanwezigheidspercentages als op de afwijkingsgronden van 

parkeren op eigen terrein. Wanneer de mogelijkheid niet aanwezig is om de parkeerdruk op te vangen met 

bestaande parkeerplaatsen, kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen in 

de openbare ruimte aan te leggen. Bij het bepalen van een eventuele locatie moet rekening gehouden 

worden met: 

• De loopafstanden zoals geformuleerd in bovenstaande tabel. 

• De kwaliteit van de omgeving. De aanleg van extra parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van de 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Er dient altijd een integrale afweging gemaakt te 

worden met bijvoorbeeld het ruimtelijk- en groenbeleid.  

 

Het college gaat alleen akkoord met deze mogelijkheid op basis van de volgende voorwaarden: 

• De parkeerplaats kan ruimtelijk en verkeerstechnisch worden aangelegd. Maatgevend hierbij is onder 

andere de verkeersveiligheid en eventuele hinder die dit op kan leveren voor andere weggebruikers.  

• De gemeente wil deze ruimte niet als reserve houden voor het opvangen van al bestaande 

parkeertekorten of andere doeleinden.  

• Er vindt een ruimtelijke afweging plaats ten aanzien van de plaats en de hoeveelheid te realiseren 

parkeerplaatsen in bijvoorbeeld een groenvoorziening.  

                                                      
3
 Bij een gemiddelde loopsnelheid van 5 kilometer per uur.  
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• De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van deze parkeerplaatsen worden in principe volledig 

gefinancierd door de initiatiefnemer. Dit zal door een (realisatie)overeenkomst tussen de gemeente en 

de aanvrager moeten worden geregeld. 

 

2.2.5 Vervolg: parkeeradvies 

Als een aanvraag omgevingsvergunning voorziet in voldoende parkeercapaciteit, dan wordt een positief 

advies afgegeven. 

Wanneer er geen fysieke mogelijkheden zijn om de parkeereis op bijbehorend terrein te realiseren of op 

acceptabele loopafstand in de openbare ruimte op te vangen of te realiseren conform de gestelde 

ontwerpeisen, dan wordt een negatief parkeeradvies voor de aanvraag omgevingsvergunning afgegeven 

op basis van het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting voor het betreffende bouwplan. De 

aanvraag omgevingsvergunning wordt op deze grond afgewezen. Het college van B&W kan eventueel via 

de hardheidsclausule afwijken van het negatieve parkeeradvies (zie paragraaf 2.3). 

 

2.3 Afwijkingsbevoegdheid college van B&W 

Het college heeft de mogelijkheid af te wijken van de voorwaardelijke verplichting aangaande parkeren; 

“indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit”. 

Het verlenen van vrijstelling voor de aanleg van parkeerplaatsen is voorbehouden voor “zeer” bijzondere 

omstandigheden. Deze omstandigheden zullen voornamelijk maatschappelijk-economisch van aard zijn. 

De afwijkingsbevoegdheid kan alleen door het college worden toegepast. Terughoudend gebruik van deze 

bevoegdheid is geboden. Er dient een zorgvuldige motivatie te worden opgesteld waarin de aantoonbare 

bijzondere omstandigheden en overwegende bezwaren uiteen worden gezet en waarom de 

afwijkingsbevoegdheid dan wordt toegepast. 

 

2.4 Overgangsregeling 

De in deze nota opgenomen parkeernormen zijn niet van toepassing in de volgende gevallen: 

• Initiatieven waarvoor het college vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd 

met een parkeernorm welke is vastgelegd in een door het college geaccordeerd document, zoals een 

stedenbouwkundig plan c.q. programma van eisen / nota van uitgangspunten en/of in een intentie- of 

exploitatieovereenkomst. In deze gevallen gelden de parkeernormen zoals vastgelegd in het door het 

college geaccordeerde document.  

• Initiatieven die passen binnen een (ontwerp)bestemmingsplan waarvan het college vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd met terinzagelegging. In deze gevallen gelden de 

parkeernormen zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. 

• Op een aanvraag om omgevingsvergunning, afwijking, ontheffing of toestemming anderszins, die is 

ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota en waarop op die datum nog niet is 

beschikt. In deze gevallen gelden de vóór de datum van inwerkintreding van deze nota geldende 

parkeernormen.  

 

 

 

 



 

Pagina 12 van 18 

 

2.5 Slotbepaling 

Daar waar deze Nota Parkeernormen niet in voorziet, is publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren 

en verkeersgeneratie) of het ASVV2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde 

kom) van toepassing. Hierbij dienen de stedelijkheidsgraden en gebiedsindelingen te worden aangehouden 

zoals beschreven in dit hoofdstuk en dient uitgegaan te worden van de ‘gemiddelde parkeerkencijfers’. 

Afwijkingen op deze Nota Parkeernormen in bestemmingsplannen is mogelijk door gemotiveerd specifieke 

parkeerverplichtingen op te nemen. 

 

2.6 Verankering parkeernormen in bestemmingsplannen 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt in de regels (juridisch bindend) verankerd dat voldaan 

moet worden aan de parkeernormen van de gemeente. De juridische borging vindt bijvoorbeeld plaats door 

de volgende regeling op te nemen in de algemene gebruiksregels van een bestemmingsplan 

(voorwaardelijke verplichting): “Parkeernormen: Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een 

gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de gemeentelijke parkeernormen voldoende ruimte zijn 

aangebracht en in stand gehouden worden van parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel 

op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.” 

In de toelichting en bijlage van het bestemmingsplan wordt vervolgens verwezen naar de specifieke 

parkeernormen en toepassingsmethodiek die de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen bepalen. Dit 

betreft de voorliggende Nota Parkeernormen Noordoostpolder. Voor 1 juli 2018 moeten alle 

bestemmingsplannen voorzien zijn van deze regeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voor de op dat moment 

nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen een overkoepelend ‘paraplu-bestemmingsplan’ op te stellen 

die deze juridische waarborging per 1 juli 2018 regelt. Er wordt dan een artikel geformuleerd in de 

juridische regels van onderstaande strekking: “het nieuw-, bij of verbouwen van panden of wijzigen van 

functies is alleen toegestaan indien voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen in, op of onder dat 

gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort volgens de gemeentelijke 

parkeernormen.” In deze juridische regels wordt vervolgens verwezen naar een bijlage in het 

bestemmingsplan die de parkeernormen en de toepassingsmethodiek beschrijft.  
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3. Parkeernormen Noordoostpolder 
 

 

3.1 Hoofdfunctie wonen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

koop vrijstaand woning 1,8 2,2 2,3 2,4 0,3 

koop twee-onder-een-kap woning 1,7 2,1 2,2 2,2 0,3 

koop, tussen/hoek woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

koop, etage, duur woning 1,6 2,0 2,1 2,1 0,3 

koop, etage, midden woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

koop, etage goedkoop woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huurhuis, vrije sector woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

huurhuis, sociale huur woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huur, etage, duur woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

huur, etage, midden/goedkoop woning 1,1 1,4 1,4 1,4 0,3 

kamerverhuur, zelfstandig kamer 0,6 0,7 0,7 0,7 0,2 

aanleunwoning/serviceflat Woning 1,0 1,1 1,2 1,2 0,3 

Voor een beroep aan huis / bedrijf aan huis wordt naast bovenstaande parkeervraag één extra 

parkeerplaats geëist. Hierbij is uitgegaan van beroepsuitoefening van één persoon zonder personeel welke 

beperkt bezoek ontvangt.  

 

 

3.2 Hoofdfunctie werken 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kantoor (zonder baliefunctie) 100 m2 
bvo 

1,6 2,1 2,6 2,6 5% 

kantoor (met baliefunctie) 
commerciële dienstverlening 

100 m2 
bvo 

2,1 2,9 3,6 3,6 20% 

bedrijf arbeidsintensief/ 
bezoekers extensief (industrie 

100 m2 
bvo 

1,6 2,4 2,4 2,4 5% 

bedrijf arbeidsextensief/ 
bezoekers extensief (bv loods) 

100 m2 
bvo 

0,7 1,1 1,1 1,1 5% 

bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 
bvo 

1,3 1,9 2,0 2,0 5% 
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3.3 Hoofdfunctie winkels en boodschappen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

buurtsupermarkt 100 m2 bvo 1,9 3,5 4,3 - 89% 

discountsupermarkt 100 m2 bvo 3,3 6,5 7,8 - 96% 

fullservice supermarkt 100 m2 bvo 
3,4 5,2 6,2 - 93% 

grote supermarkt 100 m2 bvo 
6,0 7,7 8,8 - 84% 

groothandel in 
levensmiddelen 100 m2 bvo 

- 
 

6,4 7,4 - 80% 

buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo - 3,7 4,1 - 72% 

wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo - 4,5 5,0 - 76% 

wijkcentrum (gemiddeld) 100 m2 bvo - 5,1 5,6 - 79% 

weekmarkt m1 kraam 0,20 0,20 0,23 - 85% 

kringloopwinkel 100 m2 bvo - 1,9 2,0 2,3 89% 

bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 4,0 7,9 8,2 9,3 92% 

woonwinkel 100 m2 bvo 1,3 1,9 2,0 2,0 91% 

meubel/woonboulevard 100 m2 bvo - 2,4 2,5 - 93% 

bouwmarkt 100 m2 bvo - 2,4 2,4 2,5 87% 

tuin-, groencentrum 100 m2 bvo - 2,6 2,7 2,9 89% 

 

 

3.4 Hoofdfunctie sport, cultuur en ontspanning 
 

 Eenheid Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

Bibliotheek 100 m2 bvo 0,5 1,2 1,2 1,4 97% 

Museum 100 m2 bvo 0,6 1,1 1,1 - 95% 

Bioscoop 100 m2 bvo 3,2 11,2 11,2 13,7 94% 

filmtheater/filmhuis 100 m2 bvo 2,6 7,9 7,9 9,9 97% 

theater/schouwburg 100 m2 bvo 7,4 9,8 9,8 12,0 87% 

Casino 100 m2 bvo 5,7 6,5 6,5 8,0 86% 

bowlingcentrum per baan 1,6 2,8 2,8 2,8 89% 

biljart- en 
snookercentrum 

per tafel 0,9 1,4 1,4 1,8 87% 

dansstudio 100 m2 bvo 1,6 5,5 5,5 7,4 93% 

fitnessstudio/sportschool 100 m2 bvo 1,4 4,8 4,8 6,5 87% 

fitnesscentrum 100 m2 bvo 1,7 6,3 6,3 7,4 90% 

wellnesscentrum 
(thermen etc.) 

100 m2 bvo - 9,3 9,3 10,3 99% 

sauna, hammam 100 m2 bvo 2,5 6,7 6,7 7,3 99% 

sporthal 100 m2 bvo 1,6 2,9 2,9 3,5 96% 

sportzaal 100 m2 bvo 1,2 2,8 2,9 3,6 94% 

tennishal 100 m2 bvo 0,3 0,5 0,5 0,5 87% 
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3.5 Hoofdfunctie horeca en (verblijfs)recreatie 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

camping  standplaats - - - 1,2 90% 

bungalowpark  bungalow - 1,7 1,7 2,1 91% 

café/bar/cafetaria 100 m² bvo 5,0 6,0 7,0 - 90% 

restaurant 100 m² bvo 9,0 13,0 15,0 - 80% 

discotheek 100 m² bvo 6,9 20,8 20,8 20,8 99% 

hotel 1ster 10 kamers 
0,4 2,4 2,5 4,5 77% 

hotel 2 sterren 10 kamers 
1,4 4,1 4,3 6,3 80% 

hotel 3 sterren 10 kamers 
2,1 5,0 5,2 6,8 77% 

hotel 4 sterren 10 kamers 
3,4 7,2 7,5 9,0 73% 

hotel 5 sterren 10 kamers 
5,3 10,6 11,0 12,6 65% 

 

 

3.6 Hoofdfunctie gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

huisartsenpraktijk  behandelkamer 2,1 3,0 3,3 3,3 57% 

apotheek apotheek 2,3 3,2 3,4 - 45% 

fysiotherapiepraktijk behandelkamer 1,3 1,8 2,0 2,0 57% 

consultatiebureau behandelkamer 1,4 1,9 2,2 2,2 50% 

consultatiebureau voor 
ouderen 

behandelkamer 1,3 1,9 2,0 2,2 38% 

tandartsenpraktijk behandelkamer 1,6 2,4 2,6 2,7 47% 

gezondheidscentrum behandelkamer 1,6 2,2 2,5 2,5 55% 

religiegebouw per zitplaats 0,2 0,2 0,2 -  

verpleeg- en 
verzorgingstehuis 

wooneenheid 0,6 0,6 0,6 - 60% 

ziekenhuis 100m² bvo 1,4 1,7 1,9 2,0 29% 
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3.7 Hoofdfunctie onderwijs 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kinderdagverblijf  
(exclusief K&R) 100 m²2 bvo 

1,0 1,4 1,4 1,5 0% 

basisonderwijs 
(exclusief K&R) per leslokaal 

0,8 0,8 0,8 0,8  

middelbare school 100 leerlingen  3,7 4,9 4,9 4,9 11% 

ROC 100 leerlingen 4,7 5,8 5,9 5,9 7% 

avondonderwijs 10 studenten 4,5 6,8 6,9 10,5 95% 

 

Halen en brengen bij scholen en dagverblijven: Kiss and Ride 

Het met de auto halen en brengen van kinderen naar kinderdagverblijven en basisscholen heeft door de 

steeds groter wordende groep tweeverdieners een vlucht genomen. Hierdoor is ook de behoefte ontstaan 

om bij nieuwe ontwikkelingen parkeerplaatsen aan te leggen om deze parkeerders te kunnen faciliteren en 

parkeeroverlast bij schoolomgevingen te voorkomen. In bovenstaande tabel is alleen een norm 

opgenomen voor het parkeren van medewerkers van een basisschool, peuterspeelzaal en een buiten 

schoolse opvang.  

Het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van Kiss and Ride wordt voor een school berekend op basis van 

een formule. Maatwerk is hierbij altijd mogelijk. De percentages en reductiefactoren uit de formule zijn 

terug te vinden in onderstaande tabel. 

• Onderbouw (groep 1 tot en met 3): aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
4
 x reductiefactor aantal kinderen per auto. 

• Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
5
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

• Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en 

brengen x reductiefactor parkeerduur
6
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

 

 

Tabel 3-1  Gegeven t.b.v. berekening halen en brengen  

 

 

 

                                                      
4
 Groepen 1 t/m 3 parkeren gemiddeld 10 minuten in een periode van 20 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,5. 

5
 Groepen 4 t/m 8 parkeren gemiddeld 2,5 minuut in een periode van 10 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,25. 

6 Kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = reductiefactor 0,25.  

Doelgroep % halen en brengen met 

de auto

Reductiefactor 

parkeerduur

Reductiefactor aantal 

kinderen per auto

groep 1 t/m 3 30-60% 0,5 0,75

groep 4 t/m 8 5-40% 0,25 0,85

kinderdagverblijf 50-80% 0,25 0,75
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3.8 Fietsparkeren 

De maatvoering van een fietsparkeerplaats moet voldoende zijn om een fiets te parkeren/stallen. Ook voor 

het plaatsen van de fiets is voldoende (manoeuvreer)ruimte nodig. Daarbij moet niet alleen gedacht 

worden aan ruimten bij nieuwe woningen of nieuwe halten voor openbaar vervoer, maar ook aan 

voorzieningen. Onderstaande fietsparkeernormen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden per functie 

zoals beschreven in publicatie 317 ‘Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie’ van het CROW.  

 

3.8.1 Ligging fietsparkeervoorzieningen 

De fietsparkeervoorzieningen moeten aantrekkelijk zijn gelegen. Bij solitaire bestemmingen waar men kort 

hoeft te zijn (supermarkt, bank etc.) moet de afstand tussen parkeerplaats en bestemming een beperkt 

aantal meters zijn. Als de verblijftijd langer is (bijvoorbeeld centrumbezoek – meerdere voorzieningen), 

mag de loopafstand langer zijn. De fietsparkeervoorzieningen dienen dan geconcentreerd op de (drukst 

bereden) aanrijroutes te worden gerealiseerd.  

 

3.8.2 Fietsparkeernormen 

Onderstaande tabel beschrijft het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen, kantoren en 

recreatie. Het volgens deze fietsparkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar 

boven afgerond tot een hele parkeerplaats. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie het fietsen 

aantrekkelijker te maken, Fietsparkeernormen zijn overigens bedoeld voor solitaire gebieden. Ze zijn dus 

niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies, zoals het centrumgebieden. Hier is maatwerk 

vereist. 

 
Eenheid 

Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebie
d  

kantoor medewerkers 100 m2 bvo 1,7 1,2 1,2 0,7  

kantoor bezoekers 100 m2 bvo 5,0 5,0 5,0 5,0 
Minimaal 
10 

       

Basisschool leerlingen 
<250 

10 leerlingen 4,3 4,3 4,3 -  

Basisschool leerlingen 
250-500 

10 leerlingen 5,0 5,0 5,0 -  

Basisschool leerlingen 
>250 

 6,2 6,2 6,2 -  

Basisschool medewerkers 10 leerlingen 0,4 0,4 0,4 -  

Middelbare school 
(leerlingen 

10 leerlingen 1,4 1,4 1,4 -  

Middelbare school 
(medewerkers) 

10 leerlingen 0,6 0,4 0,4 -  

ROC leerlingen 10 leerlingen 12 12 12 -  

ROC medewerkers 10 leerlingen 0,9 0,9 0,9 -  

       

Winkelcentrum 100m2 bvo 2,7 2,7 2,7 -  

Supermarkt 100 m2 bvo 2,9 2,9 2,9 -  

Bouwmarkt 100m2 bvo 0,25 0,25 0,25 -  
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In de kengetallen van het CROW is een marge van 20% verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra 

stallingscapaciteit wordt door het CROW toegepast omdat fietsers de beschikbare stallingsplaatsen 

plekken ook moeten kunnen vinden. Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een kleine groei van 

het fietsgebruik op te kunnen vangen. 

 

Tuincentrum 100m2 bvo 0,4 0,4 0,4 0,1  

       

Fastfood restaurant Locatie 29 10 10 5  

Restaurant (eenvoudig) 100 m2 bvo 18 18 18 15 
Terras 

meetellen 

Restaurant (luxe) 100 m2 bvo 4 4 4   

       

Bibliotheek 100 m2 bvo 3 3 3   

Bioscoop 100 m2 bvo 7,8 1,4 1,4   

Fitness 100 m2 bvo 5,0 2,0 2,0   

Museum 100 m2 bvo 0,9 0,9 0,9   

Sporthal 100 m2 bvo 2,5 2,5 2,5   

Sportveld 
Ha netto 
terrein 

61 61 61   

Sportzaal 100 m2 bvo 4,0 4,0 4,0   

       

Begraafplaats  - 5 5 5  

Kerk / moskee 100 plaatsen 40 40 40   

Gezondheidscentrum 
bezoekers 

100 m2 1,3 1,3 1,3   

Gezondheidscentrum 
medewerkerkers 

100 m2 0,4 0,4 0,4   

       

Theater 
100 
zitplaatsen 

24 18 18   

Stedelijk evenement 
100 
bezoekers 

32 32 32   

Zwembad (openlucht) 
100 m2 
bassin 

28 28 28   

Zwembad (overdekt) 
100 m2 
bassin 

20 20 20   

       

Rij- en vrijstaande woning Kamer 1 1 1  
+0,5 voor 
bezoek 

Appartement  Kamer 0,75 0,75 0,75  
+ 0,5 voor 

bezoek 

       

Busstation 
Halterende 
buslijn 

42     
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