
bestemmingsplan
Landelijk gebied, Palenweg 3 te Nagele
Gemeente: Noordoostpolder

Opdrachtgever: SKA (dhr. T. van Vilsteren)

Organisatie

Lievense Milieu BV

Telefoon

+31 (0)88 910 20 00

Documentnummer

SOL007759

   

Adres

Ringwade 41

3439 LM Nieuwegein

Datum

4 november 2019

 

Versie

NL.IMRO.0171.BP00644-VS01

 



Colofon
Rapporthistorie
Voorontwerp
Ontwerp
Vastgesteld
Onherroepelijk

n.v.t.
10 september 2019
dd-mm-jjjj
dd-mm-jjjj

Contactgegevens
T. Gerritsma
088 910 2000
TGerritsma@Lievense.com

Autorisatie

Documentnummer Versie Status

SOL007759 NL.IMRO.0171.BP00644-VS01 vastgesteld

 

Opgesteld door Functie Datum Paraaf

M. de Blocq
Jurist
Omgevingsrecht 11 april 2019  

Geverifieerd door Functie Datum Paraaf

T. Gerritsma Senior Planoloog 4 november 2019  

Akkoord projectleider Functie Datum Paraaf

J. Goudberg Senior adviseur 4 november 2019  



 

Inhoudsopgave Toelichting

Toelichting          8

Hoofdstuk 1  Inleiding        9

1.1  Aanleiding       9

1.2  Ligging plangebied      9

1.3  Vigerend bestemmingsplan     11

1.4  Leeswijzer       12

Hoofdstuk 2  Planbeschrijving       13

2.1  Huidige situatie       13

2.2  Nieuwe situatie       15

2.3  Nieuwe planologische situatie     16

Hoofdstuk 3  Beleid         17

3.1  Nationaal beleid       17

3.2  Provinciaal beleid      18

3.3  Gemeentelijk beleid      20

Hoofdstuk 4  Planologische en milieutechnische aspecten    26

4.1  Archeologie       26

4.2  Cultuurhistorie       28

4.3  Bodem        29

4.4  Ecologie       30

4.5  Externe veiligheid      32

4.6  Geluid        34

4.7  Luchtkwaliteit       34

4.8  Milieuhinder       35

4.9  Stikstof        37

4.10  Verkeer en vervoer      37

4.11  Water(toets)       37

4.12  M.e.r.-beoordeling      38

Hoofdstuk 5  Wijze van bestemmen       39

5.1  Algemeen       39

Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid       41

6.1  Economische uitvoerbaarheid     41

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid     41

6.3  Vaststelling bestemmingsplan     43

3/217 - vastgesteld - NL.IMRO.0171.BP00644-VS01 - 4 november 2019



 

Inhoudsopgave Bijlagen bij de 
toelichting

Bijlagen bij de toelichting        45

Bijlage 1  Uitgangspunten verschijningsvorm woning    46

Bijlage 2  Historie erfsingels       48

Bijlage 3  Beeldkwaliteit: referentie schuurwoningen    56

Bijlage 4  Verkennend bodemonderzoek     64

Bijlage 5  Quickscan Natuurwetgeving       114

Bijlage 6  Milieuonderzoeken       153

Bijlage 7  Watertoets        183

4/217 - vastgesteld - NL.IMRO.0171.BP00644-VS01 - 4 november 2019



 

Inhoudsopgave Regels

Regels          190

Hoofdstuk 1  Inleidende regels       191

Artikel 1  Begrippen      191

Artikel 2  Wijze van meten     194

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels       195

Artikel 3  Groen - Erfsingel     195

Artikel 4  Wonen - Extra woningen op erven   196

Artikel 5  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-8 199

Hoofdstuk 3  Algemene regels       201

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel     201

Artikel 7  Algemene afwijkingsregels    202

Artikel 8  Overige regels      203

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels      204

Artikel 9  Overgangsrecht      204

Artikel 10  Slotregel      205

5/217 - vastgesteld - NL.IMRO.0171.BP00644-VS01 - 4 november 2019



 

Inhoudsopgave Bijlagen bij de regels

Bijlagen bij de regels         207

Bijlage 1  Aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten     208

Bijlage 2  Beplantingsplan met bijbehorende inrichtingstekening  210

6/217 - vastgesteld - NL.IMRO.0171.BP00644-VS01 - 4 november 2019



 

Inhoudsopgave Vaststellingsbesluit

Vaststellingsbesluit         215

7/217 - vastgesteld - NL.IMRO.0171.BP00644-VS01 - 4 november 2019



 

Toelichting
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Hoofdstuk 1  Inleiding
1.1  Aanleiding

De eigenaar van het perceel aan de Palenweg 3 te Nagele van de gemeente Noordoostpolder is 
voornemens om de op het perceel aanwezige aardappelbewaarplaats te slopen en op dezelfde 
plaats een schuurwoning te herbouwen als vervanging. De nieuwe schuurwoning zal dezelfde 
oppervlakte en dakhelling aanhouden als de aardappelbewaarplaats. Deze nieuwe 
schuurwoning wordt een extra woning. Ter plaatse van het perceel is momenteel ook al een 
woning gevestigd. 

Het project is als principeverzoek voorgelegd aan de gemeente. De gemeente heeft aangegeven 
een positieve grondhouding in te nemen. De gemeente kan onder voorwaarden en 
uitgangspunten in principe medewerking verlenen aan de noodzakelijke partiële herziening van 
het geldende bestemmingsplan. 
Het voorliggende bestemmingsplan heeft als doel om de gewenste extra woning planologisch- 
juridisch mogelijk te maken.

1.2  Ligging plangebied

De situering van het plangebied is opgenomen in onderstaande afbeelding. Het perceel ligt in 
het buitengebied aan de Palenweg 3 te Nagele. Om het perceel heen bevindt zich agrarisch en 
natuurgebied. Het erf grenst aan (het voormalig eiland) Schokland en ligt binnen het Unesco 
Werelderfgoed Schokland. 
De begrenzing van het plangebied wordt gevormd door twee perceelsgrenzen. De huidige kavel 
wordt door dit plan kadastraal in tweeën gesplitst. 

Afbeelding - Ligging plangebied (Bron: https://pdokviewer.pdok.nl/) 
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Afbeelding - bovenaanzicht plangebied (Bron: Studio SKA) 
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1.3  Vigerend bestemmingsplan

Het perceel aan de Palenweg 3 te Nagele is planologisch gezien opgenomen in de 
beheersverordening ‘Landelijk Gebied’, zoals vastgesteld op 21 maart 2016. Deze 
beheersverordening heeft het bestemmingsplan ‘Landelijk Gebied 2004’ van toepassing 
verklaard. 

In het bestemmingsplan 'Landelijk Gebied 2004' is het perceel bestemd als 'Wonen', zie 
onderstaande afbeelding. Binnen deze bestemming mag het aantal woningen op het perceel 
niet meer bedragen dan één. 

Afbeelding - uitsnede van de verbeelding (plankaart) met het plangebied (rode kader) en 
betreffende woonbestemming. 

Het voorliggend initiatief om een extra woning mogelijk te maken op het perceel is niet mogelijk 
binnen de geldende bestemming. Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend bij de 
gemeente Noordoostpolder. Het college van B&W heeft ingestemd met het verzoek onder 
voorwaarden. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gevraagde aanpassing van het 
bestemmingsplan waarbij aan het perceel een bestemming ‘Wonen – Extra woningen op erven’ 
wordt toegekend. 
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1.4  Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt een algemene beschrijving van het plan weergegeven. De huidige 
ruimtelijke situatie en de toekomstige manier van bestemmen wordt beschreven. 
Hoofdstuk 3 geeft vervolgens het algemene ruimtelijke beleidskader weer. Het overkoepelende 
beleid op alle bestuursniveaus en welke invloed dit beleid heeft op het plangebied wordt hier 
beschreven. 
Het volgende hoofdstuk 4 geeft de specifieke wet- en regelgeving weer op de verschillende 
onderdelen. Te denken valt aan beeldkwaliteit, wonen, bedrijven, verkeer, water, etc. Hierin is 
alleen het voor het plan relevante beleid opgenomen. Het overige beleid wordt niet benoemd. 
In hoofdstuk 5 is de juridische uitleg opgenomen van de bestemmingen die in de regels zijn 
verwoord. 
Ten slotte geeft hoofdstuk 6 inzicht in de haalbaarheid van het plan. Hier wordt gekeken naar de 
maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid en ook wordt het aspect handhaving 
besproken. 
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Hoofdstuk 2  Planbeschrijving
2.1  Huidige situatie

De locatie is gelegen aan de Palenweg 3 in Nagele, gemeente Noordoostpolder. Het erf grenst 
aan (het voormalig eiland) Schokland en ligt binnen het Unesco Werelderfgoed Schokland. Het 
perceel was vroeger ingericht om op het perceel voedsel te produceren. Echter waren de 
gronden op het voormalige eiland moeilijk bewerkbaar en is het erf uiteindelijk onbruik geraakt. 
In het huidige bestemmingsplan ligt er dan ook al een woonbestemming op het perceel. 

Afbeelding - foto van de schokbetonschuur; deze schuur blijft behouden 
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Afbeelding - zijaanzicht van de te slopen aardappelschuur 

Afbeelding - vooraanzicht van de te slopen aardappelschuur
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2.2  Nieuwe situatie

De huidige vervallen aardappelschuur wordt gesloopt. Zoals eerder is aangegeven wordt, ter 
plaatse van de aardappelschuur, een woning gebouwd welke qua afmetingen aansluit bij de 
aardappelschuur. Deze nieuwe woning is een extra woning op het erf. 
De huidige kavel wordt kadastraal in tweeën gesplitst. De huidige schokbetonschuur wordt 
hiermee ook kadastraal gesplitst: het noordelijke deel wordt straks gebruikt t.b.v. de nieuwe 
woning. Het zuidelijke gedeelte blijft in gebruik t.b.v. het huidige woonhuis. 

Afbeelding - plattegrond nieuwe situatie 

Afbeelding - impressie nieuwe situatie zijaanzicht 
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De nieuwe woning wordt uitgevoerd als een schuurwoning. Qua vorm en materiaalgebruik wordt 
hierbij aangesloten. De gemeente heeft beeldkwaliteitseisen opgesteld (zie paragraaf 3.3.5) 
waaraan de nieuwe schuurwoning moet voldoen. Aan de hand daarvan zijn door de architect 
uitgangspunten t.b.v. de verschijningsvorm opgesteld waaraan de nieuwe schuurwoning en het 
erf aan moet voldoen. Deze zijn bijgevoegd als bijlage 1. De nieuwe woning dient zich niet te 
nadrukkelijk naar de weg te manifesteren, dat is voorbehouden aan de (bestaande) 
hoofdwoning. 
Voor een impressie van de nieuwe woning wordt verwezen naar bovenstaande afbeelding. 

Ondanks dat de agrarische functie al enige tijd geleden is verdwenen, wordt met deze uitvoering 
aangesloten bij de karakteristieken van de Noordoostpolder en de, te handhaven, 
schokbetonschuur op het perceel. 

Omdat er een tweede woning wordt gerealiseerd wordt er ook een nieuwe ontsluiting gecreëerd. 
De nieuwe woning behoudt de bestaande ontsluiting. Voor de al bestaande woning wordt een 
nieuwe (sobere) ontsluiting door de groensingel gemaakt, welke aansluit op de rotonde. 

Ligging in de werelderfgoedsite Schokland
Vanwege de ligging in de werelderfgoedsite Schokland is behoud van de OUV (Outstanding 
Universal Value) uitgangspunt. Voor deze locatie betekent dat, dat rekening houdend met het 
historische erf, een goede ruimtelijke inpassing en archeologie van belang zijn. Dat betekent 
dat het belangrijk is dat de schokbetonschuur behouden blijft. De nieuwbouw past qua situering 
en uitstraling als 'schuurwoning' bij het karakter van het erf. Om te voorkomen dat de nieuwe 
schuurwoning zich te nadrukkelijk aan de weg manifesteert (dat is namelijk voorbehouden aan 
de hoofdwoning), is een groene inpassing is van belang. Omdat de noordelijke entree niet 
conform de historische situatie is, blijft deze beperkt tot een minimale en sobere doorbraak van 
de groensingel. 
Tot slot is het niet wenselijk dat er een erfafscheiding van schuttingen en/of een ruimtelijke 
barrière wordt gerealiseerd tussen de twee nieuwe woonpercelen. Dit zou zich natuurlijk 
moeten inpassen en vereist maatwerk (afgestemd op het gebruik van de bewoners). 

Mede op aangeven van de RCE is voor het gezamenlijke perceel een inrichtings- c.q. 
beplantingsplan opgesteld en opgenomen als bijlage 2 in de planregels. Hierdoor wordt (het 
behoud van) de oorspronkelijke erfinrichting (singel, indeling, tuinen) in de planregels als 
voorwaardelijke verplichting opgenomen. 
Met betrekking tot de erfafscheidingen wordt ook in het beeldkwaliteitplan (paragraaf 3.3.5) 
aandacht besteed. De wegzijde van het erf, van de weg tot de zijgevel van de schokbetonschuur 
en wegzijde van de voormalige aardappelbewaarplaats dienen gevrijwaard te blijven van 
bebouwing en bouwwerken. Ook is bij de beeldkwaliteitscriteria als 'indieningsvereiste' een 
advies van de RCE opgenomen.

2.3  Nieuwe planologische situatie

De agrarische bedrijvigheid is al enige tijd gestaakt. Het perceel heeft in de huidige 
beheersverordening al de bestemming 'Wonen'. Om de nieuwe woning mogelijk te maken in het 
buitengebied wordt aangesloten bij het gemeentelijk beleid om ruimte te willen bieden aan extra 
wonen op (voormalig agrarische) erven (zie tevens paragraaf 3.3.4). 
De bestemming verandert van dus 'Wonen' naar 'Wonen - Extra woningen op erven' met aan de 
rand de bestemming 'Groen - Erfsingel'. 
Planologisch worden er twee woningen mogelijk gemaakt (zie verder hoofdstuk 5 Wijze van 
bestemmen.

16/217 - vastgesteld - NL.IMRO.0171.BP00644-VS01 - 4 november 2019



 

Hoofdstuk 3  Beleid
3.1  Nationaal beleid

3.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De kaders van het nieuwe rijksbeleid zijn opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) die op 13 maart 2012 door de Minister van I&M is vastgesteld. Deze 
structuurvisie vervangt de Nota Ruimte en heeft als credo "Nederland concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig". 

De SVIR omvat drie hoofddoelen, die als volgt zijn geformuleerd:

1. Concurrerend 
Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 
ruimtelijk-economische structuur van Nederland;

2. Bereikbaar 
Het verbeteren en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid waarbij de gebruiker 
voorop staat;

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

Voor een aanpak die Nederland concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig maakt, moet het 
roer in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid om. Het Rijk kiest voor een selectievere inzet van 
rijksbeleid op slechts 13 nationale belangen. De nationale belangen hebben onder andere 
betrekking op ruimte voor waterveiligheid, behoud van nationale unieke cultuurhistorische 
kwaliteiten en ruimte voor een nationaal netwerk van natuur. 

De juridische borging van de nationale belangen is vastgelegd in het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening. In paragraaf 3.1.2 wordt hier nader op ingegaan. 

3.1.2  Besluit Algemene regels ruimtelijke ordening
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro), ook wel de AMvB Ruimte genoemd, is 
op 22 augustus 2011 vastgesteld en in oktober 2012 aangevuld. Het Barro heeft als doel om 
vanuit een concreet nationaal belang een goede ruimtelijke ordening te bevorderen. De AMvB is 
het inhoudelijke beleidskader van het rijk waaraan ruimtelijke besluiten op provinciaal en 
gemeentelijk niveau moeten voldoen. Dat betekent dat de AMvB regels geeft over 
bestemmingen en het gebruik van gronden. Daarnaast kan zij aan gemeenten opdragen in de 
toelichting bij een bestemmingsplan bepaalde zaken uitdrukkelijk te motiveren. 

De algemene regels bewerkstelligen dat nationale ruimtelijke belangen doorwerken tot op lokaal 
niveau. Inhoudelijk gaat het om nationale belangen die samenhangen met het beschermen van 
ruimtelijke functies, zoals natuur in het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS/ 
Ecologische Hoofdstructuur), of met het vrijwaren van functies. Het besluit bevat alleen die 
nationale ruimtelijke belangen, die via het stellen van regels aan de inhoud of toelichting van 
bestemmingsplannen (of daarmee vergelijkbare besluiten) beschermd kunnen worden.

Onderhavig plan is niet in strijd met enig nationaal belang uit het Besluit algemene regels 
ruimtelijke ordening. 
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3.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking
Op 1 oktober 2012 is het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) gewijzigd, en is ‘de ladder voor 
duurzame verstedelijking daaraan toegevoegd (nationaal belang 13). De ladder ondersteunt 
gemeenten en provincies in vraaggerichte programmering van hun grondgebied, het voorkomen 
van overprogrammering en de keuzes die daaruit volgen. De Minister van Infrastructuur en Milieu 
heeft een handreiking beschikbaar gesteld als hulpmiddel bij de toepassing van de ladder. 

In het gewijzigde Bro, van kracht sinds 1 juli 2017, is artikel 3.1.6, lid 2 gewijzigd in: “De 
toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk  maakt, 
bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. Indien 
blijk t dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk  gebied kan worden 
voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid 
om in die behoefte te voorzien op de gekozen locatie buiten het bestaand stedelijk  gebied“. 

De ladder voor duurzame verstedelijking is in de SVIR geïntroduceerd. Doel van de ladder voor 
duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de 
ruimte in stedelijke gebieden. Het Rijk wil met de introductie van de ladder vraaggerichte 
programmering bevorderen. De ladder beoogt een zorgvuldige afweging en transparante 
besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. 

Nieuwe stedelijke ontwikkeling 
Allereerst komen we dan toe aan de vraag of deze ontwikkeling een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling betreft. Uit jurisprudentie is inmiddels gebleken dat de ladder voor duurzame 
verstedelijking niet van toepassing is voor kleinschalige ontwikkelingen. Uit de uitspraak 
(ECLI:RVS:2013:2471) blijkt namelijk dat de ontwikkeling van drie woningen niet wordt gezien 
als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in de zin van artikel 3.1.6, tweede lid Bro. Onderhavig 
plan betreft de realisatie van één extra woning en is daarmee nog kleinschaliger. 

Voorliggend plan voorziet in het toevoegen van één extra woning aan de woningvoorraad. De 
ladder van duurzame ontwikkeling is daarom niet van toepassing op het voorliggende plan. Het 
plan is in lijn met een goede ruimtelijke ontwikkeling. 

3.1.4  Planspecifiek
De voorgenomen ontwikkeling is niet in strijd met enig nationaal belang uit de SVIR en het 
Barro. Nu het plan voorziet in het toevoegen van één woning aan de woningvoorraad is de ladder 
voor duurzame verstedelijking niet van toepassing. 

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Flevoland Straks
De Omgevingsvisie Flevoland Straks 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 vier strategische opgaven:

Duurzame Energie 

18/217 - vastgesteld - NL.IMRO.0171.BP00644-VS01 - 4 november 2019



 

Regionale Kracht 
Circulaire Economie
Landbouw: Meerdere Smaken 

Planspecifiek
De voorgenomen bouw levert aan de volgende kernopgaven uit de Omgevingsvisie een 
kwalitatieve bijdrage:

Het Verhaal van Flevoland
Met het voorliggende plan wordt de oorspronkelijke bedrijfswoning en 
schokbetonschuur behouden en valt er een redelijk gaaf beeld van het erf te realiseren. 
Met het toevoegen van nieuwbouw wordt nagestreefd om het bijzondere verhaal van de 
inpoldering van Noordoostpolder en de afleesbaarheid van de historie overeind te 
houden (zie paragraaf 3.3.5).
Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving)
Met de bouw van een extra woning wordt een (bescheiden) bijdrage geleverd aan de 
leefgemeenschap van Nagele (zie paragraaf 3.3.2). 
Ruimte voor Initiatieven
Het voorliggende initiatief past binnen het provinciale experimentenkader ‘Extra 
woningen op erven’ om binnen de gemeente Noordoostpolder 26 woningen in het 
landelijk gebied op voormalig agrarische erven mogelijk te maken. Door deze extra 
ruimte te bieden voor vrijkomende agrarische bebouwing wil de provincie de unieke 
structuur van Flevoland behouden (zie paragraaf 3.3.4).
Duurzame Energie 
Flevoland beschikt over een goede basis voor duurzame energie. De nieuwe woning 
wordt goed geïsoleerd en gasloos gerealiseerd. Door het gebruik van zonnepanelen kan 
een (bescheiden) bijdrage worden geleverd aan het opwekken van duurzame energie.
Circulaire Economie
Voor de realisatie van de nieuwe woning zal er naar gestreefd worden om waar mogelijk 
circulaire bouwmaterialen te gebruiken. 

Vooralsnog is de beleidsmatige kant van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in uitwerking. 
Daarom wordt wat betreft het beleid nog verwezen naar het Omgevingsprogramma. 

3.2.2  Omgevingsprogramma Flevoland
De provincie heeft haar beleid en regels beleidsarm omgezet. Het omgevingsplan Flevoland 
2006 is daarmee ingetrokken sinds de inwerkingtreding van het Omgevingsprogramma van de 
provincie. 
Het Omgevingsprogramma is daarmee de verdere uitwerking van wat de provincie belangrijk 
vindt en wil doen om te zorgen voor een goede leefomgeving. Hierin staat beschreven wat het te 
voeren beleid is en welke maatregelen of acties we nemen om onze doelstellingen te kunnen 
bereiken. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de ontwikkeling, het gebruik en beheer van onder 
andere wegen, natuur en bodem: de ‘fysieke leefomgeving’. 

Planspecifiek 
Voor de voorgenomen ontwikkelingen zijn met name twee aspecten van belang:

In het kader van het landelijk gebied wordt gesteld dat een forse leegstand van 
agrarische bedrijfslocaties wordt verwacht. Door ruimte te bieden voor invulling van 
vrijkomende agrarische bebouwing wil de provincie de unieke structuur van Flevoland 
behouden. 
De vrijgekomen boerderijwoningen kunnen worden gebruikt voor algemene bewoning, 
waarbij wordt uitgegaan van één woning per (voormalig) agrarisch bouwperceel. In het 
experimentenkader ‘Extra woningen op erven’ is een uitzondering gemaakt voor de 
toevoeging van 26 woningen in het landelijk gebied op erven in de gemeente 
Noordoostpolder (max. vier woningen per erf). Nieuwe (agrarische) bouwpercelen 
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worden in principe niet toegestaan. 
De nieuwe woning past binnen het areaal van deze extra woningen. In totaal worden er 
2 woningen op het voormalige agrarische erf gerealiseerd (zie paragaaf 3.3.4).

In het kader van het archeologiebeleid wordt onderscheid gemaakt tussen Provinciaal 
Archeologische en Aardkundige Kerngebieden (PArK'en), archeologische 
aandachtsgebieden en de Top-10 archeologische locaties. 
Het voorliggende plangebied valt binnen het PArK Unesco-monument Schokland. De 
provincie richt zich in PArK'en op de ontsluiting en integrale instandhouding van de 
archeologische waarden in samenhang met aardkundige en landschappelijke waarden. 
Dit betekent dat archeologische waarden in PArK'en in principe niet mogen worden 
geroerd. Aanvullend hierop en voor zover noodzakelijk en mogelijk nemen de provincie 
en gebiedspartners in PArK'en maatregelen om de achteruitgang in kwaliteit van 
archeologische waarden, als gevolg van bijvoorbeeld verdroging en verzuring, te stoppen 
dan wel te vertragen. 
In de paragrafen 4.1 en 4.2 wordt hier verder op ingegaan. Hierbij is nadrukkelijk  
rekening gehouden met de wensen van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurvisie Noordoostpolder 2025
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 20205 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.

Planspecifiek 
Het voorliggende bestemmingsplan kent geen strijdigheden met de uitgangspunten die in de 
structuurvisie omschreven zijn. 

3.3.2  Dorpsvisie Nagele
Voor Nagele is in 2012 een dorpsvisie opgesteld. Het college van BenW heeft op 8 mei 2012 
kennisgenomen van deze dorpsvisie en ingestemd met de uit deze visie voortvloeiende 
uitvoeringsactiviteiten. In de dorpsvisie wordt met betrekking tot het centrumgebied uitgegaan 
van de ontwikkeling van een integraal centrumplan: 

renovatie van de Zuiderwinkels; 
een nieuwe verdeling van voorzieningen;
herbestemming van de Voorhof; 
woningen op de locatie Noorderwinkels, vooraf analyse behoefte binnen Nagele; 
openbare ruimte opwaarderen. 

Het woningmarktonderzoek van Noordoostpolder laat zien dat Nagelezen minder behoefte 
hebben aan ‘dorps’ of ‘woonwijk’ en meer ‘ruim’, ‘recreatief’ en ‘landelijk’ wonen. Qua 
woningtypen is er behoefte aan: 

vrijstaand wonen;
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seniorengerelateerde woningen. 

De dorpsvisie wil na behoefte vrije kavels aanbieden
'Momenteel zijn er geen vrije kavels in Nagele. Grootschalige uitbreiding bij de dorpen past niet 
meer bij de behoefte, zoals ook in het nieuwe gemeentelijke woonbeleid staat. Maar daar waar 
aantoonbaar behoefte is, willen we dat mensen op kleine schaal wél kunnen bouwen! Dat moet 
een mooie plek binnen het dorp zijn. We vragen de gemeente dan ook om plan te maken, met 
zo'n 10 kavels ‘op voorraad’, zodat een goed initiatief altijd gehonoreerd kan worden. Denk dan 
aan jonge huishoudens, maar ook aan gepensioneerde agrariërs.'

Planspecifiek
Naar aanleiding van het principeverzoek heeft de gemeente één woning gereserveerd voor 
voorliggend initiatief. Er is aantoonbaar behoefte voor de extra woning. Daarmee voldoet het 
plan aan de Dorpsvisie van Nagele. 

3.3.3  Welstandsnota 2016 gemeente Noordoostpolder 
Het landelijk gebied omvat het grondgebied van de gehele gemeente Noordoostpolder, met 
uitzondering van de bebouwde kommen van Emmeloord, de dorpen en Schokland en het 
IJsselmeergebied. 

De aandacht voor de cultuurhistorie van Noordoostpolder is groot en de verwachting is dat dit 
naar de toekomst toe nog belangrijker wordt. Met ons unieke verhaal kunnen wij ons blijvend 
onderscheiden. Dit vraagt om een werkwijze, waarbij we ons bewust zijn van de kwaliteiten van 
de polder en hier zorgvuldig mee omgaan. 

Niet voor niets vormt het landschap de nadrukkelijke basis van de Structuurvisie 
Noordoostpolder en stelt de gemeentelijke Erfgoednota dat het adequaat beschermen van ons 
erfgoed structureel aandacht vraagt binnen verschillende beleidsterreinen van de gemeente. 

Tegelijk zien we dat, juist vanwege de ouderdom van de bebouwing in het buitengebied, de 
vrijkomende agrarische bedrijfskavels, de mogelijkheden voor niet-agrarische bedrijfsactiviteiten 
en de mogelijkheden voor alternatieve woonvormen, in de (nabije) toekomst nieuwbouw van 
woningen in het buitengebied meer dan ooit aan orde is. 

In de welstandsnota zijn bovenstaande uitgangspunten vertaald naar welstandscriteria voor het 
buitengebied. Naast welstandscriteria voor de oorspronkelijke bebouwing bevat deze nota 
welstandscriteria voor nieuw te bouwen woningen en bedrijfshallen in het buitengebied. Criteria 
die enerzijds vernieuwing mogelijk maken en anderzijds een verbinding te leggen met de 
historie van het betreffende erf. Daarmee kunnen we blijvend het verhaal vertellen van de 
polder. 
De beeldkwaliteitscriteria uit paragraaf 3.3.5 (beeldkwaliteitsparagraaf) worden vastgesteld als 
onderdeel van de welstandsnota. De extra woning ter plaatse van de huidige 
aardappelbewaarplaats wordt voor wat betreft welstand aan dit kader getoetst.

Hoofdkenmerken van de welstandscriteria 
De hoofdkenmerken van de welstandscriteria voor het buitengebied laten zich als volgt 
omschrijven:

De criteria leggen een link met de oorspronkelijke bebouwing en kavelindeling.
De criteria zijn niet gedetailleerd maar op hoofdlijnen.
De criteria laten ruimte voor traditionele bouw, maar ook voor een meer vernieuwende 
manier van uitvoering en/of materialisering. 

Nieuwbouw 
Bij vervanging van een boerderij of woning wordt de karakteristiek van de oorspronkelijke 
bebouwing en indeling van erven als vertrekpunt gekozen. Daarbinnen is ruimte voor eigentijdse 
vernieuwingen en toevoegingen. Hierdoor blijft de karakteristiek levend en, in zekere zin, 
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afleesbaar en herkenbaar.

De ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ biedt, onder voorwaarden, de mogelijkheid van extra 
wonen op erven door toevoeging van een extra bouwvolume (lees woning) naast de van 
oorsprong aanwezige bebouwing; nieuwbouw als toevoeging. Deze toevoeging vraagt om enkele 
criteria die toezien op een goede architectonische inpassing van dit nieuwe volume. Het is 
belangrijk dat dit nieuwe volume rekening houdt met de totale compositie op het erf; in ordening 
en hiërarchie. Hiermee blijft de oorspronkelijke opzet en inrichting van de erven herkenbaar. 

Voorliggend plan wordt als aanvraag om omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen getoetst 
aan de gemeentelijke welstandsnota. Het plan zal voldoen aan de redelijke eisen van welstand 
als bedoeld in artikel 2.10 lid 1 onder d. van de Wabo. 

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 voegen bijzondere 
woonmilieus toe, zoals in de Wellerwaard. Er zijn mogelijkheden voor het realiseren van 
landgoederen en wonen 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: 

Wonen op vrijkomende agrarische erven
Jaarlijks komen er tien tot twintig agrarische erven vrij door schaalvergroting (grond wordt 
verkocht, maar het erf blijft bestaan). Om de erven een andere invulling te kunnen geven, wil de 
gemeente de woonfunctie toestaan onder de voorwaarden dat: 

het woonerf wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke omvang en schuren buiten het 
erf worden gesloopt;
de erfsingel wordt behouden, dan wel opnieuw aangeplant;
er maximaal vier woningen per erf worden gebouwd in maximaal drie bouwvolumes;
dit kan door te wonen in de huidige bebouwing maar ook door ‘rood voor rood’ 
(nieuwbouw in ruil voor sloop van bestaande gebouwen);
het woonmilieu/woningtype niet concurreert met woningen in de dorpen;
er geen negatieve effecten optreden voor omliggende bedrijven; bedrijven mogen niet in 
hun bedrijfsvoering worden beperkt. 

3.3.4  Beleidsuitwerking mogelijkheden voor extra woningen op vrijkomende 
agrarische erven
Als reactie op de toenemende leegstand van agrarische erven heeft de gemeente 
Noordoostpolder in haar ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’ aangegeven ruimte te willen 
bieden aan extra wonen op erven. 
De provincie Flevoland heeft in 2014 met veel gebiedspartners een agenda gemaakt voor een 
vitaal platteland. Ook zij ziet de vrijkomende agrarische erven als een belangrijk punt van 
aandacht. In de agenda wordt de volgende ambitie uitgesproken. 

Meer ruimte (in de breedte) voor invulling van vrijkomende agrarische erven biedt een grotere 
kans de unieke structuur van Noordoostpolder te behouden zonder dat de aanblik verpaupert. 
Door meer herinvullingsmogelijkheden te bieden, is er minder kans op het verdwijnen van erven 
(en de unieke structuur). Onder de noemer “Erf zoekt kans” wil de provincie samen met 
stakeholders bezien hoe groot de problematiek is en wat de beste aanpak voor deze kwestie 
is. De provincie juicht nieuwe initiatieven toe en zegt toe het gesprek met initiatiefnemers te 
zullen voeren daar waar men tegen bestaande (provinciale) regels aanloopt." 

Door de verdergaande schaalvergroting in de landbouw en het niet tijdig of onvoldoende inspelen 
op kansen voor hergebruik, komen het unieke landschappelijke karakter en de leefbaarheid van 
het landelijk gebied van Noordoostpolder onder druk te staan. 
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Nieuwe mogelijkheden op de vrijgekomen erven bieden een unieke kans om zowel de 
landschappelijk kwaliteiten te herstellen c.q. te verbeteren als de leefbaarheid van het landelijk 
gebied te vergroten. Eenzame erven worden kleine woongemeenschapjes als er meer 
mogelijkheden voor wonen op erven wordt toegestaan. Zo kunnen ook bijvoorbeeld ouderen met 
hun kinderen zelf hun zorg organiseren. 

Aan het realiseren van een extra woning zijn in het beleid 'Extra woningen op erven' zes 
voorwaarden gesteld waaraan zal moeten worden voldaan: 

1. Het woonerf wordt teruggebracht naar de oorspronkelijke omvang en schuren buiten het 
erf worden gesloopt;

2. De erfsingel wordt behouden, of wel opnieuw aangeplant;
3. In totaal zijn maximaal vier woningen per erf toegestaan, in maximaal drie 

bouwvolumes. Dit kan door te wonen in de huidige bebouwing maar ook door 'rood voor 
rood' (nieuwbouw in ruil voor sloop van bestaande gebouwen). In de beleidsuitwerking is 
dat nader uitgewerkt:
a. Streven naar behoud van de oorspronkelijke erven met hun oorspronkelijke 

bebouwing, waar in deze oorspronkelijke bebouwing een tweede of derde woning 
mogelijk is. Ook sloop en nieuwbouw van de oorspronkelijke woning en/of 
(schokbeton)schuur is mogelijk. Hiervoor zal maatwerk worden geboden.

b. In ruil voor het slopen van minimaal 700 m2 niet-oorspronkelijke bebouwing op het 
eigen erf wordt de bouw van een extra woning mogelijk gemaakt.

c. Voor het realiseren van nieuwe bebouwing (onder a. en b.) wordt via welstandbeleid 
en/of een maatwerk-beeldkwaliteitsplan voorwaarden gesteld aan de situering, 
vormgeving, materiaal en kleurgebruik. Hierbij moet een duidelijke link met de 
oorspronkelijke bebouwing worden gelegd.

4. Het woonmilieu/woningtype mag niet concurreren met woningen in dorpen; 
5. Er mogen geen negatieve effecten optreden voor omliggende bedrijven. Bedrijven 

mogen niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt.
6. De gemeente houdt een overzicht bij van de lopende aanvragen. Er geldt voor de 

periode tot 2022 dat er maximaal 26 extra woningen op erven in Noordoostpolder 
mogen komen. Van belang is om te toetsen of het plan concreet genoeg is. 

Planspecifiek
Indien het onderhavig plan wordt getoetst aan de voornoemde voorwaarden ontstaat het 
volgende beeld:

1. De aardappelschuur wordt gesloopt en binnen dezelfde omvang wordt de woning 
gebouwd. 

2. De erfsingel is aanwezig en blijft behouden. Dit wordt gehandhaafd door het opnemen 
van een voorwaardelijke verplichting in de regels (zie artikel 4.3.1)

3. In paragraaf 3.3.5 is het beeldkwaliteitsplan omschreven waarmee het ontwerp van de 
nieuw te bouwen is opgesteld. 

4. Er is sprake van behoud van oorspronkelijke (erf)bebouwing in het landelijk gebied. In 
de dorpen is het niet mogelijk een vergelijkbare woning te realiseren. Daarmee 
concurreert het woonmilieu en het woningtype niet met woningen in dorpen. 

5. van belemmeringen van de omliggende bedrijven is geenszins sprake. Zie ook 
paragraaf 4.8. 

6. Het maximum aantal van 26 extra woningen is vooralsnog niet ingevuld. Het plan valt 
binnen het quotum van 26 extra woningen. Onderhavig plan voorziet bovendien in een 
concreet voornemen. Bij brief d.d. 3 mei 2018 heeft de gemeente aangegeven dat onder 
voorwaarden medewerking aan het plan kan worden verleend. 

Het onderhavig plan geeft invulling aan de beleidsuitwerking 'extra woningen op vrijkomende 
agrarische erven'. De voormalige aardappelschuur wordt getransformeerd tot een extra woning 
die op de plaats van de te slopen aardappelschuur wordt gebouwd. 
Geconcludeerd kan worden dat het voornemen invulling geeft aan dit gemeentelijk beleid. 
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3.3.5  Beeldkwaliteitsplan Palenweg 3
Vanuit de gemeente zijn voor onderhavig bestemmingsplan criteria vanuit beeldkwaliteit 
opgesteld. Deze maken onderdeel uit van het bestemmingsplan en dienen mede als 
toetsingskader voor het uiteindelijke (bouwplan). Hierna zal worden ingegaan op de opgestelde 
beeldkwaliteit. 

Unesco Werelderfgoed Schokland
Het erf grenst direct aan (het voormalig eiland) Schokland en ligt binnen het Unesco 
Werelderfgoed Schokland Dit maakt het erf in zekere zin extra bijzonder. Het geeft uitdrukking 
aan de wil om toendertijd zoveel mogelijk gronden geschikt te maken voor de productie van 
voedsel. De bedachte modulaire verkaveling is letterlijk over het eiland doorgetrokken. Bijna 
alsof het eiland niet bestond. Door de kavels ten westen van de Palenweg iets in te korten kon 
de Palenweg net langs het eiland worden gelegd en konden ook hier de kenmerkende erven 
worden gerealiseerd. Eén van de kavels van Palenweg 3 lag daarmee dwars over het eiland. Al 
snel bleek dat de gronden op het eiland moeilijk bewerkbaar waren en het moeizaam 'boeren' 
was op het eiland. Het erf is uiteindelijk in onbruik geraakt. 

De latere toevoeging van dit erf direct grenzend aan Schokland, maakt het verhaal van de 
inpoldering van Noordoostpolder expliciet beleefbaar. Door behoud van oorspronkelijke 
bedrijfswoning en schokbetonschuur, valt er een redelijk gaaf beeld van het erf te realiseren. 

Hier ligt nu een uitdaging om met het toevoegen van nieuwbouw dit bijzondere verhaal en die 
afleesbaarheid van de historie overeind te houden. Een goede manier om dat te doen is door te 
laten zien dat de nieuwbouw in een later periode is toegevoegd. Dit kan het beste worden 
bereikt door te kiezen voor een eigentijdse architectuur en vormgeving, waarbij tegelijkertijd 
wordt gerefereerd aan de oorspronkelijke bebouwing en erfinrichting. 

Daarnaast is het belangrijk dat het erf als één erf beleefbaar blijft en de nieuwbouw niet alle 
aandacht gaat opeisen of op een wijze wordt gesitueerd waarbij het erf versnipperd raakt. Dit 
vraagt om afstemming van de nieuwbouw met de oorspronkelijke bebouwing qua ensemble, 
positionering op het erf en de onderlinge hiërarchie. Hierbij is het ook van belang dat de 
wegzijde van het erf gevrijwaard blijft van bebouwing en bouwwerken (lees erfafscheidingen) die 
het erf ongewild opsplitsen. 

Beeldkwaliteitscriteria 
De criteria zijn ingedeeld naar criteria voor advies, plaatsing, vormgeving en 
detail/kleur/materiaal. De beeldkwaliteitscriteria zijn alleen van toepassing op de extra woning 
inclusief bijbehorende gronden en bijgebouwen. Voor de bestaande voormalige bedrijfswoning 
en schokbetonschuur blijven de specifieke welstandseisen voor Schokland gelden.

Advies

Het plan is voorzien van een advies van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed 
(RCE). 

Plaatsing

De bebouwing is vrijliggend en maakt gebruik van de originele voetprint van de 
aardappelbewaarschuur;
De wegzijde van het erf, van de weg tot de zijgevel van de schokbetonschuur en 
wegzijde van de voormalige aardappelbewaarplaats, vrijwaren van bebouwing en 
bouwwerken.
De nokrichting is gelijk aan de oorspronkelijke aardappelbewaarplaats. 

Vormgeving

De bebouwing heeft een robuust volume en heldere hoofdvorm, refereert qua vormgeving 
aan de oorspronkelijke aardappelbewaarplaats en is afgeleid van de bijgevoegde 
referentiebeelden;

24/217 - vastgesteld - NL.IMRO.0171.BP00644-VS01 - 4 november 2019



 

De bebouwing is afgestemd op de verhoudingen van aanwezige bebouwing;
De hoofdvorm is voorzien van een zadeldak;
De bebouwing heeft geen dakkapellen. 
Loggia('s) in het dakvlak zien wij alleen aan de oostzijde als passend alternatief. 

Detail/materiaal/k leur

Glimmende dakbedekking is niet toegestaan, met uitzondering van zonnepanelen voor 
zover deze integraal onderdeel zijn van de architectuur;
Kleurgebruik is natuurlijk en ingetogen. 
Vernieuwende toepassingen zijn mogelijk, mits afgestemd op de oorspronkelijke 
bebouwing.
Terughoudendheid in detailleringen. 

Referentiebeelden 
In bijlage 3 van de toelichting is een aantal referentiebeelden van woningen met een 
'schuurachtig' uiterlijk opgenomen. Deze zijn bedoeld als inspiratie voor de ontwerper.

Planspecifiek 
Bij het ontwerp van de schuurwoning wordt aangesloten bij de beeldkwaliteitseisen zoals 
opgesteld door de gemeente.
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Hoofdstuk 4  Planologische en 
milieutechnische aspecten
4.1  Archeologie

Sinds 1 september 2007 is de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (Wamz) van 
toepassing. Dit is een herziening van de Monumentenwet 1988. Met deze herziening zijn de 
belangrijkste bevoegdheden aangaande de archeologie bij de gemeente neergelegd. De kern 
van de wet is behoud van archeologische waarden op de locatie, bij voorkeur in situ, anders ex 
situ. 
De gemeenteraad is op grond van de Monumentenwet verplicht bij de vaststelling van 
bestemmingsplannen rekening te houden met de in de grond aanwezige of te verwachten 
archeologische waarden.

Provinciale Archeologisch en Aardkundig Kerngebied (PArK)
Op basis van de provinciale cultuurhistorische waardenkaart is het Unesco-monument 
Schokland, en daarmee ook voorliggende locatie, aangewezen als een Provinciale 
Archeologisch en Aardkundig Kerngebied (PArK). 

Afbeelding - uitsnede provinciale archeologische en aardkundige kerngebieden 
(Unesco-monument Schokland) 

In een PArK richt de provincie zich actief op het behoud van de archeologische waarden in hun 
eigentijdse landschappelijke omgeving. Binnen de PArK’en worden de aardkundige waarden, in 
combinatie met archeologische waarden, beschermd via de Verordening voor de fysieke 
omgeving. In deze gebieden zijn vrijwel alle ontgrondingen vergunningplichtig en worden zij 
getoetst op de effecten op de aardkundige en archeologische waarden. 

Binnen de aanwijzing als provinciaal PArK-gebied zijn nu wel percelen vrijgegeven van 
bodembeperkingen, maar de Palenweg 3 hoort daar niet bij

Erfgoed in de polder
In het huidige bestemmingsplan Buitengebied (2004) wordt onvoldoende recht gedaan aan de 
archeologische waarden. Voor het aspect archeologie voldeed het niet meer aan de wettelijke 
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eisen. Dit is gerepareerd via de door B&W goedgekeurde Erfgoedverordening). 
De gemeente Noordoostpolder heeft in verband met de verplichting tot het inzichtelijk maken 
van de archeologische waarden binnen de gemeente een archeologische waardenkaart en 
beleidsadvieskaart laten opstellen. In het rapport 'Erfgoed in de polder' is een geactualiseerde 
archeologische waarden- en verwachtingskaart opgesteld. De archeologische 
beleidsadvieskaart is de ruimtelijke vertaling van het voorgestelde archeologische beleid: welk 
beleid geldt voor welk gebied binnen de gemeente. 
Op de archeologische beleidsadvieskaart is onderscheid gemaakt in acht beleidscategorieën 
die corresponderen met de regeling in het bestemmingsplan. 

Afbeelding - uitsnede archeologische beleidsadvieskaart (bron: Erfgoed in de polder) 

Onderhavig bestemmingsplan
Op grond van de beleidsadvieskaart kan worden geconstateerd dat op het perceel verschillende 
beperkingen liggen

allereerst ligt het perceel binnen de (blauwe) contour van het 
UNESCO-werelderfgoedgebied Schokland (tevens AMK-terrein en PArK-gebied) en 
daarmee binnen de bescherming van de categorie WA-1 (gearceerd gebied). Dit 
betekent dat er in principe bij iedere ingreep archeologisch onderzoek noodzakelijk is. 
tegelijkertijd valt het perceel zelf binnen de categorie WA-8 (lichtgrijs gebied). 
Daarvoor geldt alleen bij grootschalige plannen (groter dan 10.000 m2 en dieper dan 
1 m beneden maaiveld) een verplichting voor archeologische onderzoek. 

De gemeente Noordoostpolder heeft ten aanzien van de archeologische waarden nader 
onderzoek laten doen. Dit om te bepalen waar er nu in de praktijk wel en geen archeologische 
waarden aanwezig zouden kunnen zijn en waar de gemeente dus wel of geen beschermende 
regels op zou moeten nemen in een bestemmingsplan.

Voor de Palenweg 3 geldt dat er nog geen vrijgave-maatregelen zijn genomen. De gemeente wil 
in voorliggende situatie al wel in de geest van de daadwerkelijk waarde werken. Dit is, zoals uit 
de archeologische beleidsadvieskaart blijkt, een categorie WA-8. 
De betrokken ontwikkeling blijft ruimschoots binnen de vrijstellingsgrenzen behorende bij 
gronden van categorie WA-8. Daarbij wordt de nieuwe woning op de locatie van de te slopen 
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aardappelschuur gerealiseerd. De gemeentelijke archeoloog geeft op grond hiervan aan dat er 
geen archeologisch onderzoek nodig is. 
De gemeente geeft bij e-mailbericht van 24 juni 2019 schriftelijk  bevestiging van de vrijgave. 
De gronden worden voorzien van de dubbelbestemming die hoort bij de categorie WA-8.

4.2  Cultuurhistorie

Goede ruimtelijke ordening betekent dat er een integrale afweging plaatsvindt van alle belangen 
die effect hebben op de kwaliteit van de ruimte. Een van die belangen is de cultuurhistorie. 
Ruimtelijke plannen zijn een belangrijk instrument om cultuurhistorische waarden in een gebied 
te beschermen.

Per 1 januari 2012 is in het kader van de modernisering van de monumentenzorg (MOMO) in 
het Besluit ruimtelijke ordening van het rijk opgenomen dat gemeenten bij het maken van 
ruimtelijke plannen rekening moeten houden met cultuurhistorische waarden.

De Noordoostpolder is een gebied van uitzonderlijke, universele betekenis. Het is een duidelijk 
voorbeeld van een rationeel landschap uit de 20e eeuw (rond 1940 drooggelegd), waarin de twee 
voormalige eilanden Urk en Schokland als zelfstandige elementen zijn opgenomen. Dit rationeel 
vormgegeven landschap is niet alleen ontworpen vanuit het oogpunt van optimale 
landbouwkundige productie, maar ook als wetenschappelijke, esthetische en intellectuele 
uitdaging.

Onderdelen van de inrichting van de Noordoostpolder die kenmerkend zijn voor het gebied zijn: 

de kavelmaat;
de erven met bijbehorende erfsingels; 
voor wat betreft de geschiedenis van de erfsingels wordt verwezen naar bijlage 2;
de diverse typen boerderijen;
de arbeiderswoningen;
de kavel- en erfsloten;
het grondgebruik. 

Onderhavig bestemmingsplan
In het plangebied liggen geen Rijks- of gemeentelijke monumenten. Het karakteristieke gebouw 
op het erf, de schuur, wordt gehandhaafd. Daarnaast heeft de omgeving en het perceel de 
karakteristieke kenmerken van de Noordoostpolder. Deze kenmerken, en de zichtbaarheid 
daarvan, dragen hier ook aan bij en daarmee ook aan haar bijzondere identiteit. Direct aan het 
erf grenst het (voormalig eiland) Schokland welke ligt binnen het Unesco Werelderfgoed 
Schokland. 

In paragraaf 2.2 en 3.3.5 wordt aangegeven dat door behoud van oorspronkelijke bedrijfswoning 
en schokbetonschuur, er een redelijk gaaf beeld van het erf valt te realiseren. Gesteld wordt dat 
de uitdaging er in ligt om met het toevoegen van nieuwbouw het bijzondere verhaal van de 
inpoldering van Noordoostpolder en de afleesbaarheid van de historie overeind te houden. Dit 
wordt bewerkstelligd door middel van een eigentijdse architectuur en vormgeving te laten zien 
dat de nieuwbouw in een later periode is toegevoegd, waarbij tegelijkertijd wordt gerefereerd aan 
de oorspronkelijke bebouwing en erfinrichting. 
Daartoe zijn beeldkwaliteitscriteria opgenomen die worden vastgesteld als onderdeel van de 
welstandsnota. De extra woning ter plaatse van de huidige aardappelbewaarplaats wordt voor 
wat betreft welstand aan dit kader getoetst.

Voor de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) betekent de ligging van het perceel in de 
werelderfgoedsite Schokland dat behoud van de OUV (Outstanding Universal Value) 
uitgangspunt is. Voor deze locatie betekent dat, dat rekening houdend met het historische erf, 
een goede ruimtelijke inpassing en archeologie van belang zijn. Daarbij is een aantal aspecten 
van belang:

de schokbetonschuur dient behouden te blijven;
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het is belangrijk dat de nieuwe woning qua situering en uitstraling (als schuurwoning) 
past bij het karakter van het voormalig agrarische erf;
een groene inpassing zorgt ervoor dat het nieuwe woongebouw zich niet te nadrukkelijk 
aan de weg manifesteert. De (bestaande) hoofdwoning dient zich juist wel aan de weg 
te manifesteren ;
de noordelijke entree is niet overeenkomstig de historische situatie. Als deze 
gehandhaafd blijft dan is het van belang dat het beperkt blijft tot een minimale en 
sobere doorbraak van de groensingel;
het is niet wenselijk dat er een erfafscheiding van schuttingen en/of een ruimtelijke 
barrière ontstaat tussen beide woonpercelen. Dit zou zich natuurlijk moeten inpassen 
en vereist maatwerk (afgestemd op het gebruik van de bewoners); 
de oorspronkelijke erfinrichting (singel, indeling, tuinen) moet terugkomen in een nieuw 
inrichtingsplan. 

Voor het gezamenlijke perceel is een inrichtings- c.q. beplantingsplan opgesteld en opgenomen 
als bijlage 2 in de planregels. Hierdoor wordt (het behoud van) de oorspronkelijke erfinrichting 
(singel, indeling, tuinen) in de planregels als voorwaardelijke verplichting opgenomen. 
In paragraaf 3.3.5 is het beeldkwaliteitsplan omschreven waarmee het ontwerp van de nieuw te 
bouwen is opgesteld. Daarin is als 'indieningsvereiste' een advies van de RCE opgenomen.

Het voorliggend initiatief verandert niets aan de karakteristieke kenmerken van de 
Noordoostpolder.

4.3  Bodem

Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening moet zijn aangetoond dat de kwaliteit van de 
bodem en het grondwater in het plangebied in overeenstemming zijn met het beoogde gebruik. 
Dit is geregeld in de Wet Bodembescherming. 
Ontwikkelingen kunnen pas plaatsvinden als de bodem waarop deze ontwikkelingen 
plaatsvinden geschikt is of geschikt is gemaakt voor het beoogde doel. Bij een 
bestemmingswijziging is een bodemonderzoek slechts noodzakelijk, indien de 
bestemmingswijziging tevens een wijziging naar een strenger bodemgebruik inhoudt of wanneer 
er reden is om bodemverontreiniging te verwachten waardoor het geplande gebruik onhaalbaar 
lijkt (door hoge saneringskosten). 

Door Lievense Milieu B.V. is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de 
locatie Palenweg 3 te Nagele. Het uitgevoerde bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek 
( conform de NEN 5725:2017) en een verkennend bodemonderzoek (conform de NEN 
5740:2009+A1:2016). Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de 
milieuhygiënische kwaliteit van de bodem. 
Het verkennend bodemonderzoek is bijgevoegd als bijlage 4. Hieronder worden de belangrijkste 
conclusies en aanbevelingen aangegeven. 

Onderhavig bestemmingsplan 
De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder weergegeven:

tijdens het veldonderzoek is in de zandige bovengrond (tot 0,3 m -mv) plaatselijk een 
matige bijmenging met puin aangetroffen;
zintuiglijk is op het maaiveld en in de opgegraven grond geen asbestverdacht materiaal 
waargenomen;
uit de toetsing blijkt dat in de bovengrond (tot 0,5 m -mv) maximaal licht verhoogde 
gehalten aan molybdeen, nikkel, PAK, PCB en minerale olie zijn aangetoond. De 
kleiige ondergrond (0,5-1,5 m -mv) is niet verontreinigd met de geanalyseerde 
parameters;
in het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen. 

Als uitgangspunt voor het onderzoek is de hypothese ‘verdachte locatie’ overeenkomstig de 
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NEN 5740 gehanteerd. De hypothese ‘verdacht’ is juist gebleken. In de bodem zijn licht 
verhoogde gehaltes aangetoond met zware metalen, PAK, PCB en minerale olie. De licht 
verhoogde gehalten in de bodem geven geen indicatie voor de aanwezigheid van een (geval van) 
bodemverontreiniging. De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is voldoende inzichtelijk 
geworden.

Bij eventueel grondverzet vrijkomende grond kan niet zonder meer elders worden 
toegepast/hergebruikt. Hiervoor zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 
Dit geldt ook indien tijdens het onderzoek geen bodemverontreiniging is aangetoond.

4.4  Ecologie

Bij ruimtelijke ingrepen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden ter plaatse. 
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen gebiedsbescherming en soortenbescherming. Ter 
bescherming van de natuurwaarden is per 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming (Wnb) van 
toepassing. Doel van de Wet natuurbescherming is drieledig:

bescherming van de biodiversiteit in Nederland; 
decentralisatie van verantwoordelijkheden; 
vereenvoudiging van regels. 

Gebiedsbescherming 
De bescherming van natuurgebieden komt voort uit de Europese richtlijnen voor behoud van een 
Natura 2000-netwerk en uit het provinciale beleid voor het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De 
gebiedsbescherming houdt in dat wanneer er binnen of nabij een natuurgebied ruimtelijke 
ingrepen of menselijke activiteiten gaan plaatsvinden, er beoordeeld moet worden of de 
beschermde natuurgebieden niet in het geding zijn. In dat geval is een ecologisch onderzoek 
noodzakelijk.

Soortenbescherming 
Wanneer een bestemmingsplan handelingen mogelijk maakt die beschermde planten en dieren 
kunnen bedreigen, is het verplicht om vooraf te toetsen of deze plannen kunnen leiden tot 
overtreding van algemene verbodsbepalingen. Wanneer dit het geval dreigt te zijn, moet 
onderzocht worden of er maatregelen genomen kunnen worden om dit te voorkomen, indien dit 
niet mogelijk is dienen de gevolgen voor beschermde soorten zoveel mogelijk beperkt te 
worden.

Quickscan Wet natuurbescherming 
In opdracht van de initiatiefnemer is door Lievense Milieu B.V.t een Quickscan Wet 
natuurbescherming uitgevoerd, zie bijlage 5. Hieronder worden de conclusies en aanbevelingen 
uit de quickscan opgenomen.

Gebiedsbescherming 
Het plangebied heeft geen status als beschermd Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde 
Natura 2000-gebied is de 'Ketelmeer & Vossenmeer'. Deze ligt op circa 1,5 kilometer ten 
noordoosten van het plangebied. Gezien de locatie van het plangebied en de aard van de 
ingreep doet het voornemen geen afbreuk aan de instandhoudingsdoelen van het Natura 
2000-gebied. Een onderzoek in het kader van de Wnb (Natura 2000-Voortoets) is niet nodig. 

Het plangebied maakt geen onderdeel van het NNN-gebied 'Schokland'. Het voornemen heeft 
door de aard en omvang van de werkzaamheden geen negatieve invloed op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het NNN. Vanuit het provinciale natuurbeleid is er daarom geen 
bezwaar tegen de voorgenomen ingreep. Een nadere beoordeling ('nee, tenzij'-beoordeling) is 
niet nodig. 

Soortenbescherming 
Het projectgebied heeft mogelijk een functie voor algemeen beschermde grondgebonden 
zoogdieren, reptielen en amfibieën, strikt beschermde amfibieën, vleermuizen, en algemeen en 
jaarrond beschermde broedvogelsoorten. In deze quickscan wordt het volgende geconcludeerd: 
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De verspreidingsgegevens en het oriënterend veldbezoek geven een voldoende duidelijk 
beeld van het (mogelijk) voorkomen van beschermde planten, grondgebonden 
zoogdieren, vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, libellen, vlinders, ongewervelden, 
vogels met een jaarrond beschermd nest en algemene broedvogels. 
De planontwikkeling heeft naar verwachting geen negatieve effecten op planten, 
grondgebonden zoogdieren, reptielen, vissen, libellen, vlinders en ongewervelden. Voor 
deze soortgroepen behoeven geen mitigerende maatregelen genomen te worden 
(anders dan maatregelen in het kader van de algemene zorgplicht) en is het aanvragen 
van een ontheffing van de Wnb niet aan de orde. 
Op basis van de verspreidingsgegevens en het oriënterend veldbezoek kan het gebruik 
van het plangebied door foeragerende vleermuizen, amfibieën en broedvogels niet 
worden uitgesloten. 
De planontwikkeling heeft geen negatieve effecten op de gunstige staat van 
instandhouding van de foeragerende broedvogels en -vleermuizen. 
Het plangebied biedt mogelijk geschikt habitat voor de jaarrond beschermde kerkuil. 
Voor de kerkuil dienen mitigerende maatregelen genomen te worden (anders dan 
maatregelen in het kader van de algemene zorgplicht) en is het aanvragen van een 
ontheffing van de Wnb aan de orde. 
Het plangebied biedt mogelijk geschikte voortplantings- en/of verblijfplaatsen aan voor 
de rugstreeppad. In overleg met de heer A. Fopma van de Provincie Flevoland wordt 
een nader onderzoek naar de functionaliteit van het plangebied voor de rugstreeppad 
niet noodzakelijk geacht. Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen beschermde 
maatregelen te worden getroffen. 
Binnen deze quickscan is er vanuit gegaan dat de opslagloods blijft bestaan. Indien er 
voornemens zijn werkzaamheden uit te voeren bij de opslagloods dient (mogelijk) nader 
onderzoek naar onder andere huismussen, gierzwaluwen en/of vleermuizen plaats te 
vinden. 
Voor alle soorten, ongeacht bescherming via natuurwetgeving of niet, geldt de 
zorgplicht waarbij een ieder voldoende zorg in acht neemt voor de in het wild levende 
dieren en planten en hun directe leefomgeving. 

Daarbij wordt het volgende advies en vervolgtraject beschreven

Zorgplicht 
Voor alle aanwezige soorten, ook die niet beschermd zijn via de Wnb, geldt altijd de zorgplicht 
(artikel 1.11). In de zorgplicht wordt gesteld dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen 
voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Dit betekent dat tijdens 
de werkzaamheden rekening dient te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van 
diverse algemene soorten. Aanwezige dieren dienen de gelegenheid te krijgen om het terrein 
zelfstandig te verlaten. Indien deze dieren het terrein niet zelfstandig kunnen verlaten, dienen 
deze te worden verplaatst naar geschikt habitat buiten de ingreep. De voorkeur gaat uit naar het 
uitvoeren van werkzaamheden in de minst kwetsbare periode. 

Minst kwetsbare periode 
Een groot deel van de verwachte schade aan de mogelijk aanwezige soorten is te voorkomen 
door buiten de kwetsbare periode van deze soorten te werken. Dat wil zeggen buiten de 
voortplantingsperiode. Voor deze periode zijn enkel richtdata te geven omdat deze sterk worden 
beïnvloed door de weersomstandigheden. Voor dit project wordt geadviseerd rekening te houden 
met de kwetsbare periode van (algemene) broedvogels. 

Werken buiten de broedperiode 
Geadviseerd wordt verstorende werkzaamheden buiten de kwetsbare periodes van de 
aanwezige soorten uit te laten voeren of te starten. Voor algemene broedvogels wordt 
geadviseerd de verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen (doorgaans tussen 15 
maart en 15 augustus) uit te laten voeren. Voor enkele vogelsoorten zoals uilen begint het 
broedseizoen vroeger in het jaar. Wordt er wel in het broedseizoen gewerkt dan dient 
voorafgaand aan de werkzaamheden een deskundige op het gebied van vogels te worden 
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ingezet. De deskundige stelt vast of er broedsels aanwezig zijn en zo ja of deze worden 
verstoord door de toekomstige werkzaamheden. Het resultaat van deze controle kan gevolg 
hebben voor de uitvoering en planning indien er broedsels worden aangetroffen. 

Kerkuil 
In overleg met de Kerkuilenwerkgroep is overeengekomen dat voor het verwijderen van de 
roestplaats minimaal één alternatieve verblijfplaats dient te worden aangeboden. Nieuwe 
roestplaatsen dienen bij voorkeur op een andere plek te worden gerealiseerd dan waar de 
nestplaatsen aanwezig zijn. Geadviseerd wordt de kast op te hangen in de schokbetonschuur. 
Hiervoor moet een ontheffing aangevraagd worden. 

Rugstreeppad 
Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient wel rekening te worden gehouden met voorkomen 
van de rugstreeppad door het treffen van beschermde maatregelen. Voorafgaand aan de 
werkzaamheden dient het plangebied ontoegankelijk te worden gemaakt. Bijvoorbeeld door het 
plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek. 

Verlichting 
Voorts wordt geadviseerd met de verlichting (tijdens de werkzaamheden en in de 
gebruiks-situatie) rekening te houden met soorten die gevoelig zijn voor licht (bijvoorbeeld 
vleermuizen). Dit kan door het licht zo veel mogelijk te richten, niet tijdens de nacht en 
schemer te werken en strooilicht zo veel mogelijk te beperken. Verlichting dient zo veel 
mogelijk gedimd en gericht worden en waar mogelijk zoveel mogelijk worden afgeschermd van 
geschikt habitat voor vleermuizen en andere lichtgevoelige soorten. 

Onderhavig bestemmingsplan
Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor het initiatief indien bovenstaande conclusies 
en aanbevelingen worden opgevolgd. 

4.5  Externe veiligheid

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 ruimtelijke ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte 
risicogrenzen en moet 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 (Revi); 
het Registratiebesluit externe veiligheid; 
het Besluit risico's zware ongevallen 1999 (Brzo 1999); 
het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de 'Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen' (Wet 
Basisnet). Dat vervoer gaat over water, spoor, wegen, per buisleiding 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). 

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 beperken.
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In het kader van externe veiligheid worden in hoofdzaak drie mogelijke risicobronnen 
onderscheiden, namelijk inrichtingen, transportroutes en (ondergrondse) buisleidingen.

Plangebied en risicobronnen
In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn geen externe veiligheidsrisicobronnen 
gesitueerd. Op grotere afstand is dat wel het geval. Op basis van de publieke risicokaart zijn de 
risicobronnen in onderstaande afbeelding geïnventariseerd. 

Afbeelding - overzicht risicobronnen in de omgeving van het plangebied (rode cirkel) 

De risicobronnen bestaan uit bovengrondse opslagtanks bij diverse bedrijven en transport van 
gevaarlijke stoffen over de N50 en de N352. 

Analyse plaatsgebonden risico
Een risicocontour (ofwel plaatsgebonden risico) geeft aan hoe groot in de omgeving de 
overlijdenskans is door een ongeval met een risicobron: binnen de contour is het risico groter, 
buiten de contour is het risico kleiner.

Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als 
rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats 
permanent en onbeschermd verblijft.

Uit de risicokaart blijkt dat voor de bovengrondse tanks een risicocontour van 20 tot 25 meter 
geldt. De afstand tot de meest nabij gelegen tank bedraagt circa 1,4 kilometer. De bronnen zijn 
geen belemmering voor de nieuwbouw. 

Het gevaarlijk transport over de weg betreft het transportroutedeel N50: afrit N352 - Afrit N307. 
Dit deel is gelegen op circa 3,5 kilometer van het plangebied. De risicocontour van deze bron 
bedraagt 0 meter. De bron levert daarmee geen belemmering op voor de nieuwbouw.

Daarnaast vindt er transport van gevaarlijke stoffen plaats over de Provinciale weg N352 Urk – 
Vollenhoven. Dit deel is gelegen op circa 1,3 kilometer van het plangebied. De risicocontour van 
deze bron bedraagt 0 meter. De bron levert daarmee geen belemmering op voor de nieuwbouw.

Analyse groepsrisico 
Het groepsrisico wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit 
invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitgrens (tenzij anders bepaald): de afstand 
waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een 
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calamiteit met gevaarlijke stoffen.

Voor de bovengrondse tanks bedraagt de afstand tot de grens van het invloedsgebied 25 meter 
of minder. De inrichtingen bevinden zich op minimaal 1,4 kilometer afstand van het plangebied. 
Nader onderzoek met betrekking tot het groepsrisico is voor de bovengrondse tanks niet 
noodzakelijk. 

Het transportroutedeel N50: afrit N352 - Afrit N307 is een Basisnetroute. Deze route bevindt 
zich op meer dan 200 meter afstand van het plangebied. Op basis van het Besluit externe 
veiligheid transportroutes, is nader onderzoek naar het groepsrisico niet noodzakelijk.

Over de Provinciale weg N352 vindt uitsluitend transport van brandbare vloeistof (LF1 – diesel) 
plaats. Gezien de beperkte hoeveelheden van het transport en de grote afstand tot het 
plangebied is nader onderzoek naar het groepsrisico niet noodzakelijk.

Onderhavig bestemmingsplan
De aanwezige risicobronnen in de omgeving vormen geen belemmering voor de besluitvorming 
inzake het realiseren van een nieuwe woning in het plangebied. 

4.6  Geluid

De Wet geluidhinder (Wgh) beoogt de burger te beschermen tegen te hoge geluidbelastingen. 
In deze wet zijn onder meer de normen voor geluid als gevolg van weg- en railverkeerslawaai en 
industrielawaai vastgelegd. Bij ruimtelijke plannen dient rekening gehouden te worden met de in 
de Wgh opgenomen grenswaarden en bepalingen. In de Wgh gelden voorkeursgrenswaarden en 
maximaal toelaatbare grenswaarden voor de geluidbelasting op de gevel van een 
geluidgevoelige bestemming. Tot de geluidgevoelige bestemmingen worden onder andere 
woningen gerekend. 

Onderhavig bestemmingsplan
Het initiatief maakt een nieuwe geluidgevoelige bestemming mogelijk. Er moet daarom worden 
gekeken of er wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh. Hiervoor is door 
Lievense Milieu B.V. een akoestisch onderzoek verricht, deze is opgenomen in bijlage 6. 

De nieuw te bouwen woning is gelegen binnen de zone van de Palenweg. De Palenweg zelf is 
gelegen in buiten stedelijk gebied. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidsbelasting 
op de nieuwe woning maximaal 46 dB Lden bedraagt exclusief aftrek conform art. 110g Wgh en 
41 dB Lden inclusief aftrek. 
Aangezien de geluidbelasting ruim lager is dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet 
geluidhinder, is er sprake van een goed woon- en leefklimaat. Het aspect geluid vormt geen 
belemmering voor de uitvoerbaarheid van het plan. 

4.7  Luchtkwaliteit

In artikel 5.16 van de gewijzigde Wet milieubeheer is vastgelegd onder welke voorwaarden 
bestuursorganen de bevoegdheden uit lid 2 mogen uitoefenen. De bevoegdheid tot het 
vaststellen van een bestemmingsplan is opgenomen in artikel 5.16 lid 2 als een bevoegdheid 
waarbij de luchtkwaliteit in de besluitvorming moet worden meegewogen.

Als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan, vormen de luchtkwaliteitseisen geen 
belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid:

er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde;
een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit; 
een project draagt “niet in betekenende mate” bij aan een verslechtering van de 
luchtkwaliteit, hetgeen inhoudt dat door het project de luchtkwaliteit met minder dan 
3% verslechtert; 
een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), 
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of binnen een regionaal programma van maatregelen. 

De 3%-grens van een project dat 'niet in betekenende mate bijdraagt', is ook omgezet in een 
getalsmatige grens. Als deze getalsmatige grens (hieronder) niet wordt overschreden, wordt er 
onder deze 3%-grens gebleven.

kantoorlocaties: 
100.000 m2 bruto vloeroppervlak bij 1 ontsluitingsweg, 
200.000 m2 bruto vloeroppervlak bij 2 ontsluitingswegen (voorschrift 3A.1);
woningbouw: 
1.500 woningen netto bij 1 ontsluitingsweg, 
3.000 woningen bij 2 ontsluitingswegen (voorschrift 3A.2).

In dit geval wordt 1 woning gerealiseerd. Dit valt ruim onder de hiervoor vermelde drempel, wat 
inhoudt dat het project de luchtkwaliteit met minder dan 3% verslechtert.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 onder c. Wm jo. artikel 5.16 lid 4 Wm jo. artikel 4 lid 1 Besluit 
niet in betekenende mate jo. bijlage 4a voorschrift 3A.2, draagt de bouw van 1 nieuwe woning 
niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. 

De ontwikkeling van de woning draagt niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van 
de luchtkwaliteit. Vanuit een goede ruimtelijke ordening moet echter ook worden aangetoond 
dat het verantwoord is om te bouwen in de omgeving van het projectgebied en dat de 
toekomstige bewoners een goed woon- en leefklimaat wordt geboden. In bijlage 6 van de 
toelichting is aangetoond dat hier sprake van is. 

Onderhavig bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 1 woning. Op basis van de 'Regeling niet in 
betekenende mate bijdragen' draagt de bouw van 1 woning niet in betekenende mate bij aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. De aanwezige concentraties luchtverontreinigende stoffen 
zijn zo laag dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. De ontwikkeling is niet in strijd 
met het bepaalde in de Wet milieubeheer en de eisen omtrent een goed woon- en leefklimaat. 

4.8  Milieuhinder

Door bij de realisatie van gevoelige functies (zoals woningen) voldoende afstand in acht te 
nemen tot milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) kan hinder en gevaar worden 
voorkomen. Daarnaast kan worden voorkomen dat bedrijfsbelangen worden geschaad. Door 
middel van een onderzoek bedrijven & milieuzonering wordt onderzocht of de toekomstige 
woningen mogelijk een belemmering vormen voor bestaande omringende bedrijven. 

Ten behoeve van de milieuhygiënische afweging in het kader van de ruimtelijke onderbouwing 
wordt voor de meest nabij gelegen bedrijven aansluiting gezocht bij het stappenplan uit de 
VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”. Het stappenplan is uitgewerkt door Lievense 
Milieu B.V. en bijgevoegd als bijlage 6 bij de toelichting. Hieronder worden de belangrijkste 
conclusies weergegeven. 

Bedrijven en inrichtingen rondom planlocatie
Door de gemeente Noordoostpolder is een lijst aangeleverd van bedrijven en inrichtingen in de 
omgeving van de planlocatie. Dit overzicht is weergegeven in onderstaande tabel. De ligging van 
de bedrijven is weergegeven in onderstaande afbeelding. 
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Tabel - overzicht bedrijven in de omgeving van het plangebied 

Op basis van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' kan ter plaatse van de Palenweg 10 
(nr 6) een agrarisch verwerkings- en loonwerkbedrijf gevestigd worden. 

Afbeelding - ligging inrichtingen (nummers) ten opzichte van plangebied (rode punt) 

Onderhavig bestemmingsplan
Uit de analyse van de omliggende bedrijven en de richtafstanden (zie bijlage 6) blijkt dat voor 
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alle bedrijven wordt voldaan aan de richtafstanden op basis van de VNG-publicatie bedrijven en 
milieuzonering. Er is sprake van een goede ruimtelijke ordening. 

Naast de toets of wordt voldaan aan de richtafstanden wordt ook gekeken of de nieuwe woning 
mogelijk belemmerend kan werken voor bestaande bedrijven. Er is sprake van een mogelijke 
belemmering indien de woning dichter bij bestaande bedrijven komt te liggen dan de reeds 
bestaande woningen. Ondanks de kortere afstand bij bedrijf 5 en 6 vormt de nieuw woning geen 
belemmering voor deze bestaande bedrijven. 

4.9  Stikstof

Het plan heeft betrekking op 1 woning inclusief bijbehorende verkeersaantrekkende werking. 
Het meest nabij gelegen Natura 2000-gebied is 'Ketelmeer & Vossemeer' op circa 1,5 km vanaf 
het plangebied. De meest nabij gelegen stikstofgevoelige habitats bevinden zich op een afstand 
van circa 6 km. 
Op basis van de omvang van het plan en de afstand tot stikstofgevoelige habitats, leidt het plan 
niet tot een relevante stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitats. 

4.10  Verkeer en vervoer

Nieuwe functies betekenen meestal ook dat er sprake is of zal zijn van een toename van 
verkeersbewegingen, alsmede ontstaat er een parkeerbehoefte. Uitgangspunt is dat nieuwe 
functies geen onevenredige extra hinder veroorzaken voor reeds aanwezige functies in de 
omgeving. 

In de Nota Parkeernormen zijn geen parkeernormen opgenomen voor woningen in het 
buitengebied. Daarom wordt ook hier teruggevallen op de kencijfers uit de CROW-publicatie 317 
'Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie'. De parkeerbehoefte van een vrijstaande 
koopwoningen in het buitengebied varieert tussen de 2,0 en 2,8 parkeerplaats per woning. 
De parkeerbehoefte van de twee 'vrijstaande' woningen (waaronder de bestaande woonboerderij) 
samen varieert (afgerond) tussen de 4 en 6 parkeerplaatsen.

Op het perceel is voldoende ruimte aanwezig voor minimaal 4 parkeerplaatsen. De 
parkeerbehoefte wordt daarmee volledig op eigen terrein opgelost. Het onderhavige plan voldoet 
aan de parkeernorm. De nieuwe woning zal niet tot gevolg hebben dat de omgeving significante 
hinder zal ondervinden ten aanzien van het aspect verkeer en parkeren. 

4.11  Water(toets)

Het waterschap Zuiderzeeland is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de 
digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de normale 
procedure dient te worden gevolgd. De watertoets is opgenomen in bijlage 7 van deze 
plantoelichting. Hieronder volgt een uitwerking van de relevante wateraspecten. 

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

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

Voldoende water
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige 
klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in een 

37/217 - vastgesteld - NL.IMRO.0171.BP00644-VS01 - 4 november 2019



 

watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor 
wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk 
aanvaardbare kosten. 
Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak in landelijk gebied toegevoegd. 

Ten behoeve van de plantontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig. Er wordt in het 
plan geen gebruik gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag. Bij deze 
planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, 
veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen. 

Afvalwater
Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze 
water verontreinigen. Het waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel 
mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan. 
Het huishoudelijk afvalwater van de nieuwe woning wordt niet opgevangen in een riolering maar 
gezuiverd met een IBA -systeem (Individuele behandeling van Afvalwater middels een 
septictank). Het afvalwater wordt gezuiverd via een proces van bezinking, opdrijving en 
biologische afbraak. Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd op nabijgelegen oppervlaktewater 
(kikkerpoel). 

Met inachtneming van de uitgangspunten van de watertoets wordt geconcludeerd dat het 
aspect water geen belemmering vormt voor het onderhavig plan

4.12  M.e.r.-beoordeling

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een 
volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 
'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, 
bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure. 

In het Besluit m.e.r., bijlage D, onder artikel 11 (Woningbouw, Stedelijke ontwikkeling, 
Industrieterreinen) staat onder artikel 11.3 genoemd dat een m.e.r-beoordeling moet 
plaatsvinden in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op de aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject (met inbegrip van winkelcentra of 
parkeerterreinen: indien: a. De oppervlakte een aaneengesloten gebied betreft van 100 hectare 
en groter dan 2000 woningen betreft. 

Qua aard, omvang en ligging is het bouwplan niet gelijk te stellen aan de betreffende en 
omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r. Er is slechts sprake van een toename 
van één woning binnen het plangebied, waarbij het ruimtebeslag van de voorziene bebouwing 
beperkt is en de voorziene ontwikkeling gepaard gaat met een beperkte bebouwing op het 
perceel. Op grond van jurisprudentie (ABRS 12 juni 2019, no. 201807060/1/R1) wordt 
aangenomen dat in voorliggende situatie geen sprake is van een stedelijk ontwikklingproject 
zodat er geen reden is om een vormvrije mer-beoordeling uit te voeren.
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Hoofdstuk 5  W ijze van bestemmen
5.1  Algemeen

In dit hoofdstuk worden, voor zover dit nodig en wenselijk wordt geacht, de van het 
bestemmingsplan deel uitmakende regels van een nadere toelichting voorzien. Een actueel 
bestemmingsplan met een heldere regeling draagt bij aan de handhaafbaarheid van de inrichting 
van het plangebied en geldt als toetsingskader voor het gebruik en de bouwmogelijkheden. 

De regels geven inhoud aan de aangegeven bestemmingen. Ze geven aan waarvoor de gronden 
en opstallen gebruikt mogen worden en wat en hoe er gebouwd mag worden. 

Verbeelding 
Op de verbeelding zijn de bestemmingen die in het gebied voorkomen, in beeld gebracht. Ook 
zijn aanduidingen opgenomen voor specifiek in het gebied voorkomende elementen.

Afbeelding - uitsnede verbeelding 

Regels 
De opbouw van de regels is gelijk aan die van de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
2012. De opbouw van de regels is als volgt:

hoofdstuk Inleidende regels van de regels geeft de algemene bepalingen weer. Het 
betreft de 'Begrippen' (artikel 1), waarin de in het plan voorkomende begrippen worden 
gedefinieerd. In artikel 2 'Wijze van meten' wordt aangegeven hoe de voorgeschreven 
maatvoering in het plan gemeten moet worden; 
in hoofdstuk Bestemmingsregels zijn de in het plan voorkomende bestemmingen 
geregeld. Per bestemming is bepaald welk gebruik van de gronden is toegestaan en 
welke bebouwingsregels er gelden. Tevens zijn waar mogelijk flexibiliteitsbepalingen 
opgenomen (wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden); 
in hoofdstuk Algemene regels staan aanvullende bepalingen die, in aanvulling op de 
bestemmingsbepalingen, voor het hele plangebied gelden. Hierbij kan worden gedacht 
aan de algemene afwijkingsregeling, die het college van burgemeester en wethouders 
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de bevoegdheid geeft om op ondergeschikte punten van de regels in hoofdstuk 2 af te 
wijken; 
hoofdstuk Overgangs- en slotregels van de regels heeft betrekking op het 
overgangsrecht en de slotbepaling. 

Navolgend worden de bestemmingen Groen - Erfsingel en Wonen - Extra woningen op erven 
toegelicht. 

5.1.1  Groen - Erfsingel
De erfsingel rondom het erf is aangemerkt als 'Groen - Erfsingel'. De erfsingels in 
Noordoostpolder vormen een basisonderdeel van het ontwerp van de Noordoostpolder. Het kent 
een vaste maatvoering. Het type beplanting is deels afhankelijk van de ondergrond. Het doel is 
vooral om beschutting te creëren in het open vlakke polderland en een stukje menselijke 
maatvoering aan te brengen. De erfsingels zijn daarmee een belangrijk element op het 
schaalniveau van de polder als geheel. 

Samen met de omlijsting van de dorpen vormen het groene eilanden in een open agrarische 
bedrijfsruimte. Zij dragen daarmee bij aan de zo karakteristieke inrichting van Noordoostpolder 
die iedereen kent. De erfsingels zijn een onderdeel van de historie van Noordoostpolder. Dit 
gebied behoort niet tot het achtererfgebied, waarmee daardoor ook geen vergunningsvrije 
bebouwing is toegestaan. 

5.1.2  Wonen - Extra woningen op erven
De gronden van de voormalige agrarische boerderij krijgt de bestemming 'Wonen – Extra 
woningen op erven'. Hiermee wordt de realisatie van een extra burgerwoning op het voormalige 
agrarische erf mogelijk gemaakt. De bestaande en nieuwe woning worden middels de 
aanduiding 'specifieke vorm van wonen – één woning toegestaan' aangegeven. Hiermee wordt 
de bouw van extra woningen tegengegaan. De dakhelling van de bestaande en nieuwe woning 
mag tussen de 20o en 60o graden liggen. Op de verbeelding zijn de minimale en maximale 
goot- en bouwhoogte en inhoud van de woning vastgelegd.

Met de aanduiding 'karakteristiek' wordt de instandhouding van de hoofdvorm van de 
schokbetonschuur gewaarborgd. Voor het verwijderen van (een deel van) de schokbetonschuur 
is een omgevingsvergunning vereist.

Tot slot wordt middels een voorwaardelijke verplichting een beplantingsplan (met 
inrichtingstekening) in de planregels opgenomen. Hierdoor wordt het in stand houden van de 
landschappelijke inpassing gewaarborgd. 
Het beplantingsplan is opgenomen als bijlage bij de planregels. 
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid
6.1  Economische uitvoerbaarheid

Het plan betreft een initiatief van een particulier waarmee geen gemeentelijke investeringen zijn 
gemoeid. Met de initiatiefnemer is een anterieure overeenkomst afgesloten waarin onder andere 
afspraken zijn gemaakt over het kostenverhaal. 
Alle kosten voor de te voeren planologische procedure, de realisatie van de ontwikkeling en 
eventuele toegekende planschadecompensatie als gevolg van de ontwikkeling, komen voor 
rekening van de initiatiefnemer.

6.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan moet aangetoond worden. Een 
van de manieren om dit te achterhalen is het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure. 
Tijdens deze procedure zijn verschillende momenten aanwezig waarop instanties, omwonenden 
en anderen een reactie kunnen geven op het bestemmingsplan. Daarbij gaat het 
achtereenvolgens om overleg, zienswijzen en beroep. Wanneer nodig wordt het 
bestemmingsplan aangepast op grond van ingediende reacties.

6.2.1  Provincie

Reactie provincie 
1. Beleid provincie
De provincie heeft haar beleid en regels beleidsarm omgezet. Het omgevingsplan Flevoland 
2006 is daarmee ingetrokken sinds de inwerkingtreding van het Omgevingsprogramma van de 
provincie. Wij verzoeken dit conform aan te passen in de desbetreffende paragraaf en waar 
nodig in de rest van de toelichting. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor alle andere ruimtelijke 
procedures die nu en in de toekomst worden doorlopen. 

Daarnaast is de planspecifieke omschrijving van de omgevingsvisie te summier. De provincie 
ziet graag in de toelichting aan welke opgave(n) dit plan specifiek een kwalitatieve bijdrage 
levert.

2. Archeologie, paragraaf 4.1 van de toelichting

Wij verzoeken u de standaardtekst archeologie te verbeteren: 
1. de kern van de wet is behoud van archeologische waarden, bij voorkeur in situ, 

anders ex situ (en dus niet: 'opgraven is een optie')
2. Verwachtingskaarten worden niet op basis van alleen historisch onderzoek 

opgesteld, tekst aanpassen.
De gemeente heeft recentelijk  nieuw beleid vastgesteld. Er wordt nog verwezen naar 
het oude beleid. Graag conform aanpassen.
Het plangebied bevindt zich binnen PArK-gebied. Dit ontbreekt in de paragrafen beleid 
en archeologie. Wij verzoeken u hier aandacht aan te geven hoe u wenst om te gaan. 
Hierop aansluitend:
Op het plangebied ligt geen dubbelbestemming voor het aspect archeologie. Dat 
betekent dat er geen archeologische verwachtingswaarde is. De gemeentelijke 
archeoloog heeft daarom aangegeven dat er geen archeologisch onderzoek 
noodzakelijk  is voor het initiatief.” - 
In de beheersverordening was mogelijk  geen sprake van een dubbelbestemming, 
maar dat betekent niet dat er geen archeologische verwachtingswaarde is. Voor dit 
nieuwe plan dient op basis van recente gegevens / voortschrijdend inzicht te worden 
onderbouwd hoe wordt omgegaan met (mogelijke) archeologische waarden in het 
gebied. Rekening houdend met PArK en de ligging tegen Schokland is er een 
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verwachting op middeleeuwse en prehistorische archeologische waarden. 
Dit dient verder uitgezocht/onderbouwd te worden en leidt zonder onderbouwing/ 
onderzoek in deze fase tot een dubbelbestemming waarde archeologie met de daarbij 
behorende verbeelding en regels. 

3. Cultuurhistorie
De tekst in paragraaf 4.2 van de toelichting sluit niet aan bij de omschrijving onder H3. Uit de 
tekst wordt ook niet duidelijk  wat het advies is van RCE en hoe hiermee wordt omgegaan.

Beantwoording gemeente

1. Het provinciale omgevingsprogramma is als paragraaf 3.2.2 aan de toelichting 
toegevoegd. 
In paragraaf 3.2.1 is in de planspecifieke omschrijving ingegaan op de kwalitatieve 
bijdrage van de bouw van de extra woning aan de provinciale opgaven.

2. Het provinciale en gemeentelijke beleid ten aanzien van archeologie is centraal 
verwerkt in paragraaf 4.1. Daar is ingegaan op de aanwijzing van het gebied als 
PArK-gebied en als UNESCO-Werelderfgoed gebied. 
Op grond van het geactualiseerde erfgoed-beleid 'Erfgoed in de polder' zijn de gronden 
ingedeeld in acht beleidscategorieën. Door de gemeentelijke archeoloog zijn de 
betreffende gronden vrijgegeven van nader archeologisch onderzoek. Een en ander is 
verwoord in paragraaf 4.1.

3. In paragraaf 2.2 en 4.2 is ingegaan op het advies van de RCE en hoe daar in het 
bestemmingsplan mee is omgegaan.

6.2.2  Waterschap (14/06)

Reactie waterschap 
Met het bestemmingsplan wordt een extra woning mogelijk  gemaakt en het kadastrale perceel 
gesplitst. Voor deze watertoets is gezien de beperkte invloed op de waterhuishouding de korte 
procedure van toepassing. Ten aanzien van het beleidsthema Schoon water – goed omgaan 
met afvalwater heeft het waterschap een opmerking.

Goed omgaan met afvalwater
In de nabijheid van het perceel bevindt zich op dit moment geen openbaar rioolstelsel. Het is 
niet duidelijk  op welke wijze het huishoudelijke afvalwater van de nieuwe woning behandeld zal 
worden en of dit vervolgens wordt geloosd in de bodem of in oppervlaktewater. Vanuit landelijke 
regelgeving zal een zuiveringsvoorziening geplaatst moeten worden, bijvoorbeeld een septic 
tank met een inhoud van ten minste 6 m³ of een voorziening die een vergelijkbaar 
beschermingsniveau biedt. Een ander alternatief is het opvangen en periodiek per as laten 
afvoeren van het afvalwater.

Initiatiefnemer wordt verzocht de waterparagraaf aan te vullen voor het onderdeel 'Goed omgaan 
met afvalwater' ten aanzien van het afvalwater van de nieuwbouw.

Vervolg
Indien gevraagde informatie wordt verwerkt in de waterparagraaf dan kan de gemeente deze 
e-mail als een positief wateradvies beschouwen. Het waterschap ziet het 
ontwerpbestemmingsplan dan met vertrouwen tegemoet.

Vervolg voor de initiatiefnemer
Het waterschap vraagt om de initiatiefnemer erop te attenderen dat voor de planontwikkeling 
een meldplicht bestaat op grond van het Besluit lozing afvalwater huishoudens en de Keur 
Waterschap Zuiderzeeland 2017. Hiervoor wordt verwezen naar de bijlage bij de verzonden 
e-mail.

Beantwoording gemeente
Het afvalwater van de nieuwe woning wordt gezuiverd met een IBA -systeem (Individuele 
behandeling van Afvalwater middels een septictank). Het gezuiverde afvalwater wordt geloosd 
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op oppervlaktewater (kikkerpoel). 
Deze informatie is verwerkt in de toelichting.

6.3  Vaststelling bestemmingsplan

Het ontwerp van het bestemmingsplan Landelijk gebied, Palenweg 3 te Nagele heeft, samen 
met het ontwerp van de beeldkwaliteitseisen, voor eenieder terinzage gelegen van 19 september 
2019 tot en met 30 oktober 2019. 

Tijdens deze periode bestond de gelegenheid voor een ieder hiertegen een zienswijze in te 
dienen. Gedurende de periode van terinzagelegging zijn géén zienswijzen ontvangen. 
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Bijlagen bij de toelichting
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Bijlage 1  Uitgangspunten 
verschijningsvorm woning
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Voortvloeien uit het eerdere bestemmingsplan en de ontwikkelingsvisie van de gemeente 
waar een tweede woning wordt te gestaan op het voormalig Agrarische Erf Palenweg 3 te 
Nagele zijn de volgende uitgangspunten opgesteld waarin het hierboven beschreven 
ontwikkelingsplan en beeldkwaliteit moet voldoen. 
 
Plaatsing 

 bebouwing relateren aan het vroegere agrarische erf en bebouwingsposities conf. 
plankaart 

 de naar de Palenweg-gekeerde zijde van de woning, wordt gezien als voorkant. 
 bestaande / huidige bebouwingscontouren worden ten aller tijde gerespecteerd. 
 ontsluiting via rijpad naar de Palenweg gelegen aan de westzijde van het perceel, of evt, 

gedeelde verharding naast westzijde van de Schokbetonschuur 
 parkeervoorzieningen voor tenminste twee auto's op eigen terrein bij de woning 
 natuurlijke erfafscheidingen zoals deze niet benoemd zijn in het opgestelde document van 

de gemeente maximaal 1m20 hoog 
 plaatsing aan- of evt bijgebouw 1m00 achter naar de Palenweg gekeerde gevel 

 
Massa en compositie 

 eenduidige hoofdmassa, eenvoudige kapvorm 
 - zadeldak, maximaal één nokrichting; parallel aan Palenweg;  
 - géén uitstulpingen en onderbrekingen in het dakvlak (wolfseinden, opbouwen, 
 dakkapellen  e.d.) 

 zowel noord-, west- en zuid-gevel als zichtzijde behandelen, westgevel is altijd de 
‘voorgevel’ 

 max. één bijgebouw, binnen het bouwvlak. 
 
Architectuur en materialisatie 

 traditioneel materiaalgebruik, overwegend plaatmateriaal in (natuurlijke) grijstinten 
 metselwerk ondergeschikt, in plint of evt. gevelaccenten 
 gevels en dak in gedekte, natuurlijke kleuren; 

 - bruin, bruingrijs, grijs en antraciet 
 - vezel-cementgebonden materialen en beton 
 - het gebruik van dakpannen en hoogglans, geglazuurde materialen is niet 
toegestaan. 

 eenvoudige, heldere detaillering 
 gevelopeningen onopvallend vormgeven in kleur, materiaal en detaillering 
 onderbrekingen in het dakvlak zijn niet toegestaan 
 het evt. bijgebouw in materialisering gelijk aan hoofdgebouw 
 evt. (zonne-) PV panelen integreren in het dakvlak. 

 
Maatvoering 

 maximaal bebouwd oppervlak: max. 15,5 x 17 (afmetingen bouwvlak en contouren 
bestaande aardappelbewaarplaats) 

 overstekken tot 1m hoeven hierin niet meegerekend te worden mits deze in zijn geheel 
binnen het bouwvlak vallen. 

 minimale nok- / bouwhoogte hoofdgebouw: 6m00 
 maximale nok- / bouwhoogte hoofdgebouw: 7m00 
 minimale goothoogte hoofdgebouw: 3m50 
 maximale goothoogte hoofdgebouw: 4m00 
 maximale bouwhoogte bijgebouw: 6m00 
 maximale goothoogte bijgebouw: 3m50 
 dakhelling hoofdgebouw: tussen 15 en 30 graden; voor het bijgebouw min. 30 

graden. 
 een plat dak is niet toegestaan. 
 afstand erfgrens: gelijk aan bestaand 

 
 
In het geïllustreerde ontwerp, zoals beschreven en geïllustreerd in dit plan, wordt voldaan aan 
de hierboven genoemde uitgangspunten. 



 

Bijlage 2  Historie erfsingels
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Boerderij aan de Veneweg ten zuidoosten van 
Runen: de schok betonnen schuur van de tweede 
serie en de pac/11erswo11ing type L hebben een 
af wijkende dakhelling en zijn haaks op elkaar 
geboull'd, /7 augustus/964 (fotoJ. V. Potuyt). 

was de afstand tussen de pachterswoningen in alle gevallen 45 meter (15 meter weg
breedte plus twee maal de rooilijnafstand van 15 meter).41 Steeds werd ernaar gestreefd 
de woningen en de koestallen op het zuiden te oriënteren. Voor de ligging van de schuren 
waren er in feite slechts twee mogelijkheden: loodrecht op of evenwijdig aan de weg. 
Alleen op scheve kavels deden zich uitzonderingen voor. Indien een vrijstaande pach
terswoning dezelfde dakhelling had als de erbij behorende schuur, werden beide gebou
wen zodanig geplaatst dat de nokken parallel liepen. Hadden de daken van schuur en 
woning ieder hun eigen schuinte dan werd ervoor gekozen deze gebouwen haaks op el
kaar te plaatsen. Door het gebruik van dezelfde dakbedekking (rode pannen) werd dan 
toch geprobeerd enige samenhang aan te brengen.42 

Windsingels 

De hoogte van de schuren en pachterswoningen was zodanig dat er windsingels werden 
aangelegd die op den duur zouden bestaan uit een bovenscherm van bomen en een be
nedenscherm van struiken. Dit werd de beste beschutting geacht voor de gebouwen op 
en de gebruikers van het boerenerf.43 De windsingels werden door en voor rekening van 
de Directie van de Wieringermeer aangelegd door de Afdeling Bebossing en Beplanting. 
De betrokkenheid van de Directie had vooral te maken met de betekenis die aan de boe
renerven in het landschap was toegekend en met de wens om de weg- en erfbeplantingen 
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Windsingel met een dicht onder- en een luchtig 
bovenscherm op het boerene1f van een 
akkerbouwbedrijf van 48 hectare,juni 1955 
(foto Van Wijk). 
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op elkaar te laten aansluiten. Door deze aansluiting zou de betekenis van beide worden 
versterkt en zou, zo was de verwachting, hun homogeniteit een karakteristiek van het 
polderlandschap kunnen worden.44 

Voor de breedte en de invulling van de windsingels hield men in de Noordoostpolder 
nadrukkelijk rekening met de inzichten van Bijhouwer. De breedte was trouwens niet 
alleen afhankelijk van de grootte en de ligging van een bedrijf, maar ook van de plaats 
van boomgaard en moestuin op het erf. Op de grote bedrijven waren de singels aan de 
noord- en westzijde maximaal 7 meter en aan de oostzijde maximaal 5 meter breed. Op 
de kleinere bedrijven waren de maten respectievelijk 5 en 3 meter. Lag de boomgaard 
van grote bedrijven aan de oostzijde dan werd daar een singelbreedte van 3 meter aan
gehouden. Voor de zuidzijde van alle erven hanteerde men singels van ten hoogste 3 me
ter. Wanneer de zuidzijde van een erf langs de weg lag, werd aan die zijde slechts een 
singel geplant langs de boomgaard. Langs de moestuin kwam aan de wegzijde alleen 
een circa 1,50 meter hoge heg. Voor het woonhuis werd de beplanting onderbroken, om 
zo de bewoners vrij uitzicht te geven.45 

De hoofdsoorten van de windsingels, die op den duur de boometage moesten vormen, 
kwamen overeen met die van de wegbeplantingen. Soberheid in de keuze van de soorten 
gold in de polder als een algemeen uitgangspunt. Volgens Overdijkink, de schrijver van 
de toelichting van het Algemeen Beplantingsplan, zou hierdoor een evenwichtig land
schapsbeeld verkregen kunnen worden "dat de monumentaliteit van de wijdte- de verte 
- in zich draagt".46 Feitelijk wilde men door soberheid vooral de aanplant van exotische
bomen en struiken tegengaan. In navolging van opvattingen van Bijhouwer voelde men
wel voor enige differentiatie bij de houtsoortenkeuze op basis van de bodemgesteld
heid.47 Zo plantte men in het oosten van de polder in de singels veel eik, in het midden
nogal wat es, in infiltratiegebieden de snelgroeiende wilg, nabij Urk en Creil iep en ten
zuidwesten van Nagele veel populier. Tien tot twintig populieren kwamen trouwens in
elke singel voor. Ze moesten de boomschermen snel hoogte geven.48 

Naast de hoofdhoutsoorten werden in de singels eik en esdoorn aangeplant. Dit waren



P. Kelder, 1971. 

soorten die ook als hakhout dienst zouden kunnen doen en die in de samenstelling van 
de windsingels enige afwisseling brachten. Als struiken koos men voor soorten die scha
duw goed verdroegen, zoals veldesdoorn, haagbeuk en beuk, en bloeiende planten, zoals 
vlier, lijsterbes, krenteboom, sleedoorn en meidoorn.49 

De aanleg van beplanting op de eerste boerenerven vond plaats in het plantseizoen 
1942/ 1943 (herfst 1942-Iente 1943). 50 Toen kregen elf erven een windsingel. Door gebrek
aan jonge bomen en struiken moest de overige beplanting van de erven worden uitge
steld tot het voorjaar van 1944.51 Wel werden in de tweede helft van 1943 beplantings
plannen gemaakt voor alle tot dan toe gerealiseerde en nog in aanbouw zijnde ont
ginningsboerderijen.52 De aanleg en het onderhoud van erfbeplantingen zette zich
gedurende de laatste twee bezettingsjaren moeizaam voort.53

Na 1945 werden de beplantingsactiviteiten met kracht ter hand genomen en werd ook de 
groei van bomen en struiken op verschillende bodemsoorten nauwlettend gevolgd. De 
houtgewassen werden daartoe zelfs enige tijd nauwkeurig opgemeten en gefotogra
feerd. 54 Voordat de singel kon worden aangelegd werd de grond tot een diepte van on
geveer 30 centimeter mechanisch bewerkt. Daarna werden in een plantverband· van 80 
bij 100 centimeter de verschillende houtsoorten gepoot. Dit plantverband werd onder 
andere aangehouden met het oog op mechanische onkruidbestrijding. De helft van het 
plantmateriaal bestond uit de zo even genoemde houtsoorten, de andere helft uit zwarte 
els. De els moest ertoe bijdragen dat de singel zich zo spoedig mogelijk sloot, waarna de 
els in de loop der jaren kon worden verwijderd. Bij de aanplant van de hoofdhoutsoor
ten, waarvoor men zoveel mogelijk uit eigen kwekerij afkomstige twee- en driejarige 
stekken gebruikte, werd rekening gehouden met een eventuele dunning in de toekomst.55 

Binnen de singels 

Op de erven werden naast windsingels ook hagen en struiken geplant. Ze vormden de 
scheiding tussen moestuin, siertuin, boomgaard en werkerf. De precieze indeling van 
een erf werd door de Directie van de Wieringermeer bepaald na overleg met de pachter. 
De Directie wenste namelijk dat iedere boerderij gelegen zou zijn op een doelmatig in
gedeeld erf. Hierdoor kon een moderne, rationele bedrijfsvoering worden bevorderd. 
Voor ieder boerenerf werden de afspraken over de verdeling van de verschillende be
stemmingen op een tekening vastgelegd. De ontwerparbeid voor de boerenerven lag 
voor een belangrijk deel in handen van ing. P. Kelder, een landschapsarchitect van 
Staatsbosbeheer die deel uitmaakte van de Afdeling Bebossing en Beplanting van de 
Directie van de Wieringermeer. 56 

De kosten van de aanleg van hagen en struiken werden gedragen door de Directie. Voor 
het plantwerk deed men net als bij de singels een beroep op arbeiders die betrokken 
waren bij de ontginning van de polder. Wat betreft de planten werd zoveel mogelijk aan
gesloten bij de soorten die ook bij andere polderbeplantingen werden toegepast. Veld
esdoorn, meidoorn, beuk en haagbeuk kwamen het meeste voor. Daarnaast werd ook 
gewone liguster aangeplant. 
Een lage heg bestond in het algemeen uit een rij struiken, die op korte afstand van elkaar 
waren geplant, dat wil zeggen drie à vier stuks per strekkende meter. Bij de hogere heg-
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gen, zoals bijvoorbeeld rond de boomgaard, werden de struiken in twee rijen op ruimere 
afstand van elkaar, zo'n 50 centimeter, gepoot. De struiken konden daardoor wat meer 
uitgroeien. Soms werd als afscheiding een snel groeiend singeltje van els en later weg te 
kappen struiken geplant.57 

De aanleg van boomgaard, moestuin en siertuin was een zaak van de pachters. Voor de 
aanplant van fruitbomen konden zij terugvallen op een advies van de Nederlandsche 
Heidemaatschappij.58 De moestuin werd veelal naar eigen inzicht aangeplant. Groen
ten en kruiden waarmee men van oudsher vertrouwd was, maakten het leeuwendeel uit 
van hetgeen werd verbouwd.59 

Als aanzet voor de siertuin kregen de boeren van de Directie van de Wieringermeer 25 
grove sierheesters.60 De Directie hoopte dat de boeren hun siertuinen zouden afstem
men op het landschap van het nieuwe land en zo zouden inrichten dat er weinig onder
houd nodig was: 

"Daar de tuinen in een polderlandschap liggen, een landschap met over het algemeen 
sprekende kleuren, rechte lijnen en een strakke, eenvoudige beplanting, behoren ook 
de tuinen zich hierbij aan te passen. Rotspartijen, slingerpaden en andere 'ornamen
ten' zijn hier niet op hun plaats. De opzet dient eenvoudig te zijn, zo eenvoudig zelfs 
dat de tuin gedurende de drukke oogstperiode nog in een verloren uurtje kan worden 
onderhouden. De hoofdmotieven in de tuin moeten worden gevormd door een groot 
gazon, wat heestergroepen, enkele bomen en een rand van vaste planten, rozen en/ of 
zaaibloemen. De keuze van de te gebruiken soorten kan eenvoudig zijn; exoten en 
vooral een overmaat van coniferen dient te worden vermeden:'61 

De Directie van de Wieringermeer dacht bij de vormgeving van de siertuin in de Noord
oostpolder niet aan nieuwe versies van de drie traditionele boerentuintypen. Ze voelde 
dus geenszins voor een 'versierde' nutstuin, noch voor boerentuinen in een formele of 
een landschapsstijl.62 Ook de aanleg van tuinen die bij stadswoningen of villa's gebrui
kelijk waren, kon haar instemming niet wegdragen. De ideale siertuin in de Noordoost
polder diende een duidelijk polderkarakter te dragen. Inspiratie daarvoor kon worden 
opgedaan in de Wieringermeer, waar vele boerderijen van 'mooie' en grote poldertuinen 
waren voorzien.63 

In een schrijven aan de pachters van de uitgifte 1949 constateerde het hoofd van de 
Sociaal-economische Afdeling Minderhoud eind oktober 1950 dat een aantal tuinen er 
weliswaar behoorlijk uitzag, maar ook dat velen "de toets van een gematigde critiek" 
niet konden doorstaan. Aangezien de verantwoorde aanleg van een tuin "bijzondere 
vakbekwaamheid" vereiste, had de Directie besloten een tuinarchitect aan te trekken 
die de pachters voorlichting kon geven.64 Eind januari 1951 deelde men de boeren mede 
dat ze voortaan adviezen konden inwinnen bij tuinarchitect J. Meijers, die enkele dagen 
per week zitting zou houden in het kantoor van de Bouwkundige Afdeling te Emmel
oord.65
De in Dordrecht woonachtige Meijers maakte deel uit van het Tuinarchitectenbureau 
Buys-Meijers (later Buys-Meijers-Warnau) te 's-Hertogenbosch, maar verrichtte op per
soonlijke titel werkzaamheden voor de Directie.66 Hij beschouwde "het ontwerpen van
een aanvaardbare en aesthetisch verantwoorde erf situatie voor iedere pachter afzonder-



Een siertuin =oals de Directie van de 
Wieringermeer die graag zag, op kavel M88 aan 
de Lindeweg ten zuidwesten van Lu11elgeest 
(bedrijf E. van de Dee11),j1111i 1955 
(foto Van Wijk). 

lijk" als zijn primaire polderactiviteit.67 Vandaar dat hij zijn werkzaamheden ook niet
beperkte tot advisering omtrent de aanleg van boerentuinen. Dit was zeer tegen de zin 
van de Afdeling Bebossing en Beplanting, die meende dat de tuinarchitect zich te ruime 
bevoegdheden aanmatigde. Landschapsarchitect Kelder, die aan deze afdeling verbon
den was, beklaagde zich er dan ook al medio 1951 over dat Meijers zich in toenemende 
mate bemoeide met de indeling van erven, de beplanting van singels en de aanplant van 
fruitbomen.68

De gerezen problemen kwamen voort uit het feit dat Meijers bij de aanvang van zijn 
werkzaamheden geen heldere taakomschrijving had gekregen. Het leek de directiever
gadering in oktober 1951 dan ook raadzaam alsnog tot zo'n omschrijving te komen. Zo 
kon ook het aantal dagen dat de tuinarchitect in de Noordoostpolder geacht werd door 
te brengen beter worden vastgesteld.69 A.G. Lindenbergh, die belast was de leiding van
de Onderafdeling Domeintoezicht, stelde daarop voor de indeling van de erven toe te 
vertrouwen aan een nog op te richten commissie en de werkzaamheden van Meijers te 
beperken tot adviezen over de wijze waarop pachters "een nette boerentuin" konden 
aanleggen. Door Meijers een strak afgebakende taak te geven, kon tevens flink worden 
bespaard op de uitgaven die met zijn werkzaamheden waren gemoeid.7°
De directievergadering kon zich in de strekking van Lindenberghs rapport vinden, 
maar vond wel dat Meijers in de voorgestelde commissie zitting moest hebben.71 Op 18
februari 1952 kwam de 'Commissie voor de indeling van boerderijerven' voor het eerst 

133 



A.G. Lindenbergh, 7 oktober 1949 
(/otoJ V. Potuyt). 
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bijeen. Aanwezig waren domeinopziener A. de Groene, rijkstuinbouwconsulent ir J.J. 
Pettinga, houtvester in de Noordoostpolder ir L.W. Wilmes, boerderij-architect No
back, Kelder en Lindenbergh. De laatste trad op als voorzitter en zette beknopt de werk
wijze uiteen: 

"Door de Commissie wordt aan de hand van door de Bouwk. Afd. vervaardigde situ
aties, waarop alleen de grenzen van het erf, de gebouwen en de paden zijn aangegeven, 
een erfindeling gemaakt. De plaats van de singels, siertuin, moestuin en boomgaard 
wordt bepaald, waarbij voldoende bedrijfsruimte voor opslag van producten en voor 
eventueel door de pachters te bouwen silo's wordt gereserveerd. De Landmeetk. 
Afdeling maakt van deze aldus vastgestelde erfindeling een tekening, waarvan een 
exemplaar wordt toegezonden aan de betrokken pachter, de domeinopzieners te Em
meloord en aan de heren Meijers, Ir Wilmes en Ir Pettinga. Vervolgens worden de 
pachters in de gelegenheid gesteld om de erfindeling te komen bespreken en hun wen
sen kenbaar te maken. Zonodig kan de erfindeling dan gewijzigd worden. Van de ge
wijzigde erfindeling wordt dan opnieuw een kaartje getekend en aan de betrokkenen 
toegezonden. Aan de hand van de aldus vastgestelde erfindeling kan de Afd. Bebos
sing en Beplanting dan de singels en erfscheidingen planten, de heer Pettinga kan ad
viseren over de aanleg van de boomgaard en de heer Meijers kan advies geven over de 
aanleg van de siertuin."72 

Begin 1953 werd de werkwijze van de commissie enigszins vereenvoudigd. De leden be
sloten zich tijdens hun vergaderingen niet meer te buigen over ieder boerenerf, maar 
zich alleen nog bezig te houden met het ontwerpen van erfindelingen voor elk type uit 
te geven bedrijf. L. H. Bos, tekenaar in dienst van de Directie van de Wieringermeer, 
moest daarna de erfindeling voor elk afzonderlijk bedrijf in kaart brengen. Zijn tekenin
gen werden vervolgens op een aantal nader te bepalen dagen met de pachters besproken. 
Op diezelfde dagen kon Meijers in de polder zitting houden om de boeren advies te ge
ven over de aanleg van een siertuin.73 

Bos had vanaf het begin van Meijers' bezigheden in de polder vele hand- en spandiens
ten verleend aan de tuinarchitect. Door de taakafbakening van Meijers kwam er ten dele 
een einde aan die ondersteuning. Bos mocht de door Meijers gemaakte tuinontwerpen 
nog wel uitwerken, maar voor verdere diensten werd hij niet meer beschikbaar gesteld. 
De tuinarchitect zelf werd te verstaan gegeven dat zijn wens om ingeschakeld te worden 
bij het ontwerpen van algemene beplantingen in de polder "voorshands niet voor ver
wezenlijking vatbaar" was. Ook liet de Wieringermeerdirectie Meijers weten dat hij dui
delijk onderscheid diende te maken tussen zijn jaarlijkse ontwerparbeid voor de nieuw 
uit te geven bedrijven en zijn andere vormgevingsactiviteiten, zoals het aanpassen van 
reeds bestaande siertuinen. Alleen de eerstgenoemde activiteit verrichtte hij in opdracht 
van de Directie en brachten voor de polderboeren geen kosten met zich mee. De overige 
werkzaamheden werden als particuliere opdrachten beschouwd.74 

Door de werkzaamheden van de Commissie voor de indeling van boerderijerven en de 
nauwkeurige omschrijving van de adviseringstaak van de tuinarchitect nam het aantal 
dagen dat Meijers in de Noordoostpolder actief was gestaag af. In 1951 verbleef hij twee 
à drie dagen per week in de polder, na 1955 niet meer dan drie à vier dagen per jaar.75
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De ontwerparbeid voor de erven van enkele staatsboerderijen 76 werd in 1955 door Van
Eck toevertrouwd aan de tuin- en landschapsarchitecte Mien Ruys, die grote bekend
heid genoot door de voorbeeldtuinen die ze in Dedemsvaart aanlegde.77 De bouwkun
dige was met Ruys in contact gekomen door haar lidmaatschap van de architectengroep 
'de 8', die nauw betrokken was bij de planvorming en -realisering van het polderdorp 
Nagele. Met de opdracht aan Ruys werd afgeweken van de 'normale' gang van zaken 
bij de erfaanleg van staatsbedrijven. Gewoonlijk lagen zowel het ontwerp voor de erf
indeling als de keuze van het plantmateriaal en de aanleg van singels en heggen geheel in 
handen van de Afdeling Bebossing en Beplanting van de Wieringermeerdirectie.78 
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en doel 

In opdracht van Architectuurstudio SKA heeft Lievense Milieu B.V. een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Palenweg 3 te Nagele. Het uitgevoerde 

bodemonderzoek bestaat uit een vooronderzoek conform de NEN 5725:2017 en een 

verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740:2009+A1:2016. 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de 

voorgenomen bestemmingsplanwijziging. De opdrachtgever is voornemens de bestaande 

schuur te slopen en ter plaatse een nieuwe woning te bouwen.  

 

Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem.  

 

1.2 Kwaliteitsborging 

De kwaliteit van de door Lievense Milieu B.V. uitgevoerde onderzoeken op het gebied van 

bodemonderzoek wordt als volgt gewaarborgd: 

 

Lievense Milieu B.V.1 is door Normec Certification gecertificeerd voor ISO 9001- en 14001-

normen, VCA** en in het kader van de Regeling Kwalibo is Lievense Milieu B.V. ook 

gecertificeerd voor de BRL SIKB 1000, 2000 en 6000. Ten slotte is Lievense Milieu B.V. door 

Normec Certification ook gecertificeerd voor de SC-540 en de CO2-prestatieladder trede 5. 

 

Lievense Milieu B.V. is voor bovenstaande erkend door de minister van I&M. Met het bij dit 

rapport behorende logo wordt aangegeven of het werk conform de BRL SIKB 1000, 2000 of 

6000 is uitgevoerd. Dit logo is weergegeven en het werk is conform de betreffende BRL 

uitgevoerd. Bij afwijkingen op kritische punten wordt het logo niet gevoerd.  

1.3 Disclaimer 

De onderzoekslocatie is geen eigendom van Lievense Milieu B.V., daaraan gelieerde 

ondernemingen of overige bij de uitvoering van het onderzoek betrokken partijen. Derhalve 

voldoet het onderzoek aan de onafhankelijkheidseisen uit de Regeling bodemkwaliteit en BRL 

SIKB 2000. 

 

Bodemonderzoek betreft per definitie een steekproef. Het steekproefsgewijze karakter van het 

onderzoek maakt het echter onmogelijk om garanties te geven ten aanzien van die kwaliteit. 

Lievense Milieu B.V. accepteert geen aansprakelijkheid voor eventuele beslissingen die 

opdrachtgever of derden op basis van dit onderzoek nemen. 

 

                                                      
1 De certificaten van alle vestigingen van Lievense Milieu B.V. staan op naam van de hoofdvestiging in Nieuwegein. 
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1.4 Leeswijzer 

Dit rapport beschrijft de wijze van uitvoering en resultaten van het onderzoek en kent de 

volgende opbouw: 

• In hoofdstuk 2 worden de achtergronden van de onderzoekslocatie weergegeven, de 

resultaten van het vooronderzoek en de daaruit voortvloeiende onderzoekshypothese. 

• In hoofdstuk 3 wordt de gehanteerde onderzoeksstrategie uiteengezet. 

• In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het veld- en laboratoriumonderzoek 

weergegeven. 

• In hoofdstuk 5 worden de resultaten van het laboratoriumonderzoek getoetst. 

• Hoofdstuk 6 sluit af met de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Vooronderzoek 

Voorafgaand aan het onderzoek is een vooronderzoek conform de NEN 5725 verricht. Het 

vooronderzoek heeft zich gericht op de onderzoekslocatie en de direct hieraan grenzende 

percelen. Op basis van op voorhand bekende informatie zijn financieel juridische aspecten en 

vooronderzoek naar de hydrologische situatie buiten beschouwing gelaten.  

De gegevens van het vooronderzoek zijn verkregen door middel van: 

 

- informatie van de opdrachtgever (Architectuurstudio SKA); 

- informatie Gemeente Noordoostpolder; 

- provinciaal bodeminformatiesysteem (bodemloket.nl); 

- archeologische kaart (archeologie in Nederland); 

- historische en huidige topografische kaarten (www.topotijdreis.nl); 

- luchtfoto’s (Google Earth en maps.google.nl); 

- terreininspectie. 

 

De resultaten van het vooronderzoek zijn in dit hoofdstuk weergegeven. 

 

2.1 Locatiegegevens 

In onderstaand overzicht zijn enkele algemene gegevens van de locatie opgenomen, zoals die 

voor het historisch vooronderzoek verzameld zijn:  

 

Tabel 2.1: Overzicht locatiegegevens 

Adres Palenweg 3 te Nagele 
Oppervlakte: circa 6.000 m2 

Kadastrale gegevens: gemeente Noordoostpolder, sectie C, nr. 3524 (deels) 

Voormalig bodemgebruik 

Bodemgebruik in het verleden < 1942 Zuiderzee, vanaf 1942 tot 1955 agrarisch, sinds 1955 
bebouwd en in gebruik als schuur 

Ondergrondse tanks geen ondergrondse tanks bekend 

Historische activiteit geen verdachte activiteiten bekend 

Verwachting niet gesprongen explosieven onbekend, niet verdacht 

Archeologische waarde  vrijgegeven van archeologisch onderzoek (adviseur Gemeente 
Noordoostpolder) 

Huidig bodemgebruik 

Aard huidige bodemgebruik aardappelschuur met opslag van motorvoertuigen 

Aanwezige verhardingen tegels en betonverharding 

Aanwezigheid gebouwen aardappelschuur  

Bekende aanwezigheid asbest: niet bekend  

Bekende aanwezigheid verontreinigingen: geen verontreiniging bekend 

Toekomstig bodemgebruik 

Bodemgebruik in de toekomst woning 

 

Het plangebied is gelegen ten zuidoosten van Nagele. Het plangebied (zie figuur 3.1) bestaat 

uit het perceel aan de Palenweg 3 en is gelegen aan de rand van het Schokland (voormalig 

eiland in de Zuiderzee). Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door akkerland, aan 

de oostzijde door voormalig eiland Schokland, aan de zuidzijde door een opslagloods en aan de 

westzijde door de Palenweg. Aan de erfgrenzen is enige begroeiing aanwezig in de vorm van 
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bosschages en enkele bomen. Aan de oostzijde van de opslagloods is een vijver aanwezig. Het 

terrein is deels verhard met betonplaten. Aan de achterzijde van de aardappelschuur en aan de 

oostkant van de opslagloods is grasland en begroeiing aanwezig in de vorm van bosschages en 

bodem. 

 

De betonverharding en onderliggende puinverharding zijn aangebracht in 2009 (Stoter zand & 

grindhandel, artikel nr. 34, bon nr. 073051, d.d. 02-09-2009). Onder de -verhardingen is 

(woud)zand aangebracht (Grondverzetbedrijf Luning B.V., factuur nrs. 2009465 en 2009443, 

d.d. 23-07-2009 en 18-08-2009). De puinlagen worden niet beschouwd als verdacht voor het 

voorkomen van een verontreiniging met asbest.  

 

Het plangebied bestaat uit een aardappelschuur en een opslagloods. De aardappelschuur is 

gebouwd in 1955 en de opslagloods in 1954 (bagviewer.kadaster.nl). De locatie wordt op dit 

moment gebruikt als opslagplaats voor motorvoertuigen. 

 

Volgens het landelijke bodeminformatiesysteem heeft er op de locatie een verkennend 

bodemonderzoek plaatsgevonden (Heidemij advies B.V., d.d. 01-02-1992). Het onderzoek is 

erg gedateerd en hierdoor niet voorhanden. 

 

2.2 Hypothese en onderzoeksstrategie 

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN 5740:2009+A1:2016.  

 

Op basis van het gebruik van de onderzoekslocatie als aardappelschuur en opslagplaats voor 

motorvoertuigen wordt verondersteld dat de bodem van het terrein mogelijk verontreinigd is. De 

hierbij behorende onderzoeksstrategie is strategie VED-HE-NL (strategie voor een diffuus 

belaste, heterogeen verontreinigde locatie) uit de vigerende NEN 5740. 
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3 Onderzoeksopzet 

3.1 Veldonderzoek en laboratoriumonderzoek 

Het veldonderzoek is uitgevoerd op 14 januari 2019 door Lievense Milieu B.V. onder het BRL 

SIKB 2000-certificaat (protocol 2001) door de erkende veldwerker de heer J. Kooistra.  

 

De grondwatermonster is, conform de norm, minimaal één week na plaatsing van de peilbuis op 

21 januari 2019 bemonsterd door Lievense Milieu B.V. onder het BRL SIKB 2000-certificaat 

(protocol 2002) door de erkende veldwerker de heer J. Kooistra. 

 

Tijdens de veldwerkzaamheden is de grond voortdurend zintuiglijk beoordeeld op de 

aanwezigheid van bodemvreemde materialen en verontreinigende stoffen. Er is onder andere 

gelet op indicaties voor verontreiniging met minerale olie en vluchtige aromaten. Om deze 

aanwezigheid aan te tonen is getest op een olie-waterreactie.  

 

De chemische analyses zijn uitgevoerd door het NEN-EN-ISO/IEC 17025:2005 geaccrediteerd 

en AS3000 erkend laboratorium SYNLAB Analytics & Services B.V. te Rotterdam. De analyse-

monsters in dit onderzoek worden voor zover van toepassing geanalyseerd conform de AS3000 

(zie de analysecertificaten). 

 

3.2 Onderzoeksopzet 

Op basis van de vastgestelde hypothese en onderzoeksstrategie is voor het onderzoek het 

volgende onderzoeksprogramma uitgevoerd: 

 

Tabel 3.1: Onderzoeksprogramma 
Locatie Strategie  Veldwerk Analyses 

Boring 1,0 
m-mv 

Boring 
2,0 m-mv 

Peilbuis Grond Grondwater 

Gehele locatie 
(ca. 6.000 m2) 

NEN 5740: 
VED-HE 

15 
 

3 1 3x standaardpakket gr 1x standaardpakket gw 

Toelichting bij tabel 
stand. pakket grond:  9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK, 

PCB, minerale olie, organisch stof- en lutumpercentage; 
stand. pakket grondwater:  9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen, minerale olie; 
m -mv:    meters minus maaiveld. 
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4 Resultaten  

4.1 Veldonderzoek 

4.1.1 Grond 

 

De boorpunten en de peilbuis zijn op kaartbijlage 2 weergegeven. Het opgeboorde materiaal is 

beoordeeld op kleur, textuur, bijmenging en eventuele bijzonderheden. De profielbeschrijvingen 

zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

Tijden het bodemonderzoek zijn bodemvreemde bijmengingen en volledige puin- en betonlagen 

aangetroffen. Deze zijn weergeven in de onderstaande tabel. 

 

Tabel 4.1: Waargenomen bodemvreemde materialen 

Meetpunt Diepte boring (m -mv) Traject (m -mv) Grondsoort Waargenomen bijzonderheden 

05 1,0 
 

0,0 - 0,23 - volledig beton 

0,23 - 0,4 - volledig puin 

06 1,2 0,0 - 0,23 - volledig beton 

0,23 - 0,4 - volledig puin 

07 0,8 0,0 - 0,23 - volledig beton 

0,23 - 0,3 zand matig puinhoudend 

08 1,2 0,15 - 0,4 - volledig puin 

09 1,0 0,1 - 0,35 - volledig puin 

18 2,0 0,0 - 0,4 - volledig puin 
Toelichting  
m -mv meter minus maaiveld; 

 

De bodemvreemde bijmengingen met puin en de volledige puin- en betonlagen worden niet 

beschouwd als verdacht voor het voorkomen van een asbestverontreiniging. De verhardingen 

zijn aangebracht in 2009 (Stoter zand & grindhandel, artikel nr. 34, bon nr. 073051, d.d. 02-09-

2009). Een verkennend asbestonderzoek is derhalve niet uitgevoerd. 

 

4.1.2 Grondwater 

In navolgende tabel zijn de veldmetingen weergegeven zoals gedaan tijdens de 

watermonstername. 

 

Tabel 4.2: Veldmetingen watermonstername 

Peilbuis Filterstelling 

(m-mv) 

Grondwaterstand 

(m-mv) 

Zuurgraad 
(pH) 

Geleidend vermogen 

(µS/cm) 

Troebelheid 

(NTU) 

01 1,6 - 2,6 0,9 7,0 1.505 74 

Toelichting    
m -mv: meter minus maaiveld. 

 

De in het veld gemeten zuurgraad en geleidbaarheid van het grondwater zijn niet afwijkend voor 

de regio. 

 

In het grondwatermonster is een hogere troebelheid gemeten dan als natuurlijke troebelheid 

gezien wordt (≥10 NTU). Aangezien de peilbuis volgens de richtlijnen is bemonsterd wordt 
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ervan uitgegaan dat de gemeten troebelheid een natuurlijke oorzaak heeft (zwevende delen als 

lutum of organisch materiaal in het grondwater). Op basis van de analyseresultaten kan worden 

gesteld dat de verhoogde troebelheid niet van invloed is geweest op de analyseresultaten. 

 

4.2 Laboratoriumonderzoek 

De selectie van de bodemmonsters voor analyse heeft plaatsgevonden op basis van zintuiglijke 

waarnemingen en herkomst van het monstermateriaal. De geanalyseerde monsters en de 

samenstelling daarvan is weergegeven in navolgende tabellen. 

 

Tabel 4.3: Samenstelling (meng)monsters grond 

Monster Boringen Traject (m -mv) Zintuigelijke waarnemingen Analysepakket 
M1 07 0,23 - 0,3 zand, matig puinhoudend standaardpakket gr 

MM2 01, 02, 03, 04 0,0 - 0,5 zand standaardpakket gr 

MM3 01, 02, 08, 18 0,5 - 1,5 klei standaardpakket gr 
Toelichting 
Standaardpakket gr:  9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), PAK, 

PCB, minerale olie, organisch stof- en lutumpercentage; 
m -mv:    meter beneden maaiveld.  

Tabel 4.4: Overzicht grondwatermonster en analyse 

Peilbuis Filterstelling (m -mv) Analysepakket 

01 1,6 - 2,6 standaardpakket gw 

Toelichting  
Standaardpakket gw.: 9 metalen (barium, cadmium, kobalt, koper, kwik, lood, molybdeen, nikkel, zink), vluchtige 

aromatische koolwaterstoffen, vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen en minerale 
olie; 

m -mv: meters minus maaiveld. 
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5 Toetsing en interpretatie 

5.1 Toetsing 

De analyseresultaten zijn getoetst aan de door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

vastgestelde achtergrond- en interventiewaarden voor grond en de streef- en 

interventiewaarden voor grondwater. De achtergrondwaarden voor grond (AW2000) zijn 

vastgelegd in de Regeling bodemkwaliteit. De interventiewaarden voor grond en de streef- en 

interventiewaarden voor grondwater zijn vastgelegd in de Circulaire bodemsanering 2013. 

 

De betekenis van deze waarden is als volgt: 

• Achtergrondwaarde grond/streefwaarde grondwater: bij een gehalte lager dan de 

achtergrondwaarde voor grond en de streefwaarde voor grondwater wordt gesproken over 

niet verontreinigde bodem. Wanneer een gemeten gehalte de achtergrondwaarde of de 

streefwaarde overschrijdt, wordt gesproken over een licht verhoogd gehalte. 

• Tussenwaarde: het gemiddelde van de achtergrond- of streefwaarde en de 

interventiewaarde. Bij een overschrijding van de tussenwaarde wordt gesproken van een 

matig verhoogd gehalte of matige verontreiniging. 

• Interventiewaarde: wanneer een gemeten gehalte hoger is dan de interventiewaarde wordt 

gesproken over een sterk verhoogd gehalte. 

 

5.2 Toetsingsresultaten  

5.2.1 Grond 

Een overzicht van alle getoetste (gestandaardiseerde) analyseresultaten en de 

toetsingswaarden waaraan getoetst is, zijn weergegeven in bijlage 2. Een samenvatting is 

weergegeven in navolgende tabel. De analysecertificaten van de grondmonsters zijn 

opgenomen in bijlage 4. 

 

Tabel 5.1: Toetsingsresultaten grond 

Monster Boringen  Traject  
(m-mv) 

Zintuiglijk Toetsingsresultaat 

(gehalte in mg/kg) 

>AW >T <I 
M1 07 0,23 - 0,3 zand, matig 

puinhoudend 
molybdeen (2,8) 
nikkel (36,7) 
PAK (7,72) 
PCB (0,11) 
min. olie (615) 

- - 

MM2 01, 02, 03, 04 0,0 - 0,5 zand - - - 

MM3 01, 02, 08, 18 0,5 - 1,5 klei nikkel (36,5) 
PAK (3,24) 

- - 

Toelichting 
m -mv: meters minus maaiveld 
-:  alle geanalyseerde parameters lager dan de toetsingswaarde; 
>AW:  gehalte hoger dan achtergrondwaarde, lager dan of gelijk aan tussenwaarde (licht verontreinigd); 
>T: gehalte groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd); 
>I:  gehalte hoger dan interventiewaarde (sterk verontreinigd). 
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Uit de toetsing blijkt dat in de zandige bovengrond van de bodem (0,0-0,5 m -mv) 

lichtverhoogde gehaltes met zware metalen, PAK, PCB en minerale olie zijn gemeten. De 

kleiige ondergrond (0,5-1,5 m -mv) is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters.  

 

5.2.2 Grondwater 

De getoetste analyseresultaten van het grondwatermonster zijn opgenomen in bijlage 3.  

Een samenvatting is weergegeven in navolgende tabel. Het analysecertificaat  is opgenomen in 

bijlage 5. 

 

Tabel 5.2: Toetsingsresultaten grondwater 

Peilbuisnummer Filtertraject  
(m-mv) 

Toetsingsresultaat 
> S > T > I 

01 1,6 - 2,6 - - - 
Toelichting 
m -mv: meters minus maaiveld 
-:  alle geanalyseerde parameters lager dan de toetsingswaarde 
>S:  concentratie hoger dan streefwaarde, lager dan of gelijk aan tussenwaarde (licht verontreinigd) 
>T: concentratie groter dan tussenwaarde en kleiner dan of gelijk aan de interventiewaarde (matig verontreinigd) 
>I:  concentratie hoger dan interventiewaarde (sterk verontreinigd) 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt in het grondwater zijn geen verhoogde concentraties 

aangetoond die de streefwaarde overschrijden. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusie  

In opdracht van Architectuurstudio SKA heeft Lievense Milieu B.V. een verkennend 

bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van de locatie Palenweg 3 te Nagele. 

 

De aanleiding voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek wordt gevormd door de 

voorgenomen bestemmingsplanwijziging. De opdrachtgever is voornemens de bestaande 

schuur te slopen en ter plaatse een nieuwe woning te bouwen.  

 

Het doel van het bodemonderzoek is het vaststellen van de milieuhygiënische kwaliteit van de 

bodem. 

 

De belangrijkste bevindingen uit het onderzoek zijn hieronder weergegeven: 

• tijdens het veldonderzoek is in de zandige bovengrond (tot 0,3 m -mv) plaatselijk een 

matige bijmenging met puin aangetroffen; 

• zintuiglijk is op het maaiveld en in de opgegraven grond geen asbestverdacht materiaal 

waargenomen; 

• uit de toetsing blijkt dat in de bovengrond (tot 0,5 m -mv) maximaal licht verhoogde gehalten 

aan molybdeen, nikkel, PAK, PCB en minerale olie zijn aangetoond. De kleiige ondergrond 

(0,5-1,5 m -mv) is niet verontreinigd met de geanalyseerde parameters; 

• in het grondwater zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen. 

 

Als uitgangspunt voor het onderzoek is de hypothese ‘verdachte locatie’ overeenkomstig de 

NEN 5740 gehanteerd. De hypothese ‘verdacht’ is juist gebleken. In de bodem zijn licht 

verhoogde gehaltes aangetoond met zware metalen, PAK, PCB en minerale olie.  

 

De licht verhoogde gehalten in de bodem geven geen indicatie voor de aanwezigheid van een 

(geval van) bodemverontreiniging. De milieuhygiënische kwaliteit van de bodem is voldoende 

inzichtelijk geworden. 

 

6.2 Aanbevelingen 

Bij eventueel grondverzet vrijkomende grond kan niet zonder meer elders worden 

toegepast/hergebruikt. Hiervoor zijn de regels van het Besluit bodemkwaliteit van toepassing. 

Dit geldt ook indien tijdens het onderzoek geen bodemverontreiniging is aangetoond. 
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Bijlage 1 Boorprofielen 

  



Projectcode: SOL007759

Projectnaam: Palenweg 3 te Nagele

Opdrachtgever: Architectuurstudio SKA

Pagina 1Pagina 1 / 5

getekend volgens NEN 5104

Boring: 01

Datum: 14-01-2019

0

50

100

150

200

250

1

2

3

4

5

6

tegel0

Geen olie-water reactie
6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, licht 
oranjebruin, Edelmanboor

50

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, bruingrijs, 
Edelmanboor

70

Zand, matig grof, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
bruingrijs, Edelmanboor

100

Klei, matig zandig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor180

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

260

Boring: 02

Datum: 14-01-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
oranjebruin, Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor100

Zand, matig grof, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
beigegrijs, Edelmanboor140

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor

200

Boring: 03

Datum: 14-01-2019

0

50

1

2

tegel0

Geen olie-water reactie
6

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
oranjegrijs, Edelmanboor

40

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor

50

Boring: 04

Datum: 14-01-2019

0

50

1

tegel0

Geen olie-water reactie
10

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
oranjebruin, Edelmanboor

50



Projectcode: SOL007759

Projectnaam: Palenweg 3 te Nagele

Opdrachtgever: Architectuurstudio SKA

Pagina 2Pagina 2 / 5

getekend volgens NEN 5104

Boring: 05

Datum: 14-01-2019

0

50

100

1

2

beton0

Volledig beton, geen olie-water 
reactie, Kernboor23

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, Kernboor

40

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor100

Boring: 06

Datum: 14-01-2019

0

50

100

1

2

3

beton0

Volledig beton, geen olie-water 
reactie, Kernboor23

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, Kernboor

40

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
beigegrijs, Edelmanboor

70

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, blauwgrijs, 
Edelmanboor

120

Boring: 07

Datum: 14-01-2019

0

50

1 2

3

beton0

Volledig beton, geen olie-water 
reactie, Kernboor23

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
matig puinhoudend, geen 
olie-water reactie, beigebruin, 
Kernboor

30

Zand, uiterst fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
beigegrijs, Edelmanboor

80

Boring: 08

Datum: 14-01-2019

0

50

100

1

2

3

4

klinker0

Geen olie-water reactie
10

Zand, zeer grof, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
oranjebruin, Edelmanboor

15

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, Edelmanboor, 13 KG 
<20MM // 18KG >20MM

40

Zand, matig fijn, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
beigegrijs, Edelmanboor

60

Klei, zwak zandig, geen 
olie-water reactie, grijsblauw, 
Edelmanboor

120



Projectcode: SOL007759

Projectnaam: Palenweg 3 te Nagele

Opdrachtgever: Architectuurstudio SKA

Pagina 3Pagina 3 / 5

getekend volgens NEN 5104

Boring: 09

Datum: 14-01-2019

0

50

100

1

2

3

klinker0

Geen olie-water reactie
5

Zand, zeer grof, zwak siltig, 
geen olie-water reactie, 
oranjebruin, Edelmanboor

10

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, Edelmanboor, 18 KG 
<20MM // 15KG >20MM

35

Zand, matig fijn, matig siltig, 
laagjes klei, geen olie-water 
reactie, beigegrijs, Edelmanboor

100

Boring: 10

Datum: 14-01-2019

0

50

100

150

200

1

2

3

4

braak0

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor

200

Boring: 11

Datum: 14-01-2019

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor

50

Boring: 12

Datum: 14-01-2019

0

50

1

braak0

Klei, sterk zandig, matig 
humeus, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor

50



Projectcode: SOL007759

Projectnaam: Palenweg 3 te Nagele

Opdrachtgever: Architectuurstudio SKA

Pagina 4Pagina 4 / 5

getekend volgens NEN 5104

Boring: 13

Datum: 14-01-2019

0

50

1

braak0

Klei, matig zandig, matig 
humeus, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor

50

Boring: 14

Datum: 14-01-2019

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor

50

Boring: 15

Datum: 14-01-2019

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor

50

Boring: 16

Datum: 14-01-2019

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor

50



Projectcode: SOL007759

Projectnaam: Palenweg 3 te Nagele

Opdrachtgever: Architectuurstudio SKA

Pagina 5Pagina 5 / 5

getekend volgens NEN 5104

Boring: 17

Datum: 14-01-2019

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, zwak 
humeus, laagjes zand, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor

50

Boring: 18

Datum: 14-01-2019

0

50

100

150

200

1 5 6

2

3

4

braak0

Volledig puin, geen olie-water 
reactie, Schep, 25 KG <20MM // 
28 KG <20MM40

Klei, matig siltig, geen 
olie-water reactie, licht 
beigebruin, Edelmanboor

100

Klei, sterk siltig, geen olie-water 
reactie, licht beigegrijs, 
Edelmanboor

160

Veen, mineraalarm, geen 
olie-water reactie, Edelmanboor

200

Boring: 19

Datum: 14-01-2019

0

50

1

braak0

Klei, zwak zandig, matig 
humeus, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

50



Legenda (conform NEN 5104)

grind

Grind, siltig

Grind, zwak zandig

Grind, matig zandig

Grind, sterk zandig

Grind, uiterst zandig

zand

Zand, kleiïg

Zand, zwak siltig

Zand, matig siltig

Zand, sterk siltig

Zand, uiterst siltig

veen

Veen, mineraalarm

Veen, zwak kleiïg

Veen, sterk kleiïg

Veen, zwak zandig

Veen, sterk zandig

klei

Klei, zwak siltig

Klei, matig siltig

Klei, sterk siltig

Klei, uiterst siltig

Klei, zwak zandig

Klei, matig zandig

Klei, sterk zandig

leem

Leem, zwak zandig

Leem, sterk zandig

overige toevoegingen

zwak humeus

matig humeus

sterk humeus

zwak grindig

matig grindig

sterk grindig

geur

geen geur

zwakke geur

matige geur

sterke geur

uiterste geur

olie

geen olie-water reactie

zwakke olie-water reactie

matige olie-water reactie

sterke olie-water reactie

uiterste olie-water reactie

p.i.d.-waarde

>0

>1

>10

>100

>1000

>10000

monsters

geroerd monster

ongeroerd monster

volumering

overig

bijzonder bestanddeel

Gemiddeld hoogste grondwaterstand

grondwaterstand

Gemiddeld laagste grondwaterstand

slib

water

peilbuis

filter

casing

zand afdichting

bentoniet/mikoliet/klei afdichting

grind afdichting

blinde buis

hoogste grondwaterstand

gemiddelde grondwaterstand

laagste grondwaterstand
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Bijlage 2 Toetsingstabellen grond 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-01-2019 - 15:30) 

 
Projectcode SOL007759 
Projectnaam Palenweg 3 te Nagele 
Monsteromschrijving M1 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 80,9 80,9  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 2,6 2,6  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 11 11  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 67 122 122  --   920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,207 0,207  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 6,0 10,6 10,6  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 14 21,8 21,8  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,05 0,0624 0,0624  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 21 28,1 28,1  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg 2,8 2,8 2,8 * WO 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 22 36,7 36,7 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 76 122 122  <=AW 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg 0,02 0,02  -- -     
fenantreen mg/kg 0,35 0,35  -- -     
antraceen mg/kg 0,14 0,14  -- -     
fluoranteen mg/kg 1,5 1,5  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 1,4 1,4  -- -     
chryseen mg/kg 1,1 1,1  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,73 0,73  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 1,1 1,1  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,62 0,62  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,76 0,76  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 7,72 7,72 7,72 * IN 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg 16 61,5  -- -     
PCB 52 ug/kg 3,6 13,8  -- -     
PCB 101 ug/kg 1,6 6,15  -- -     
PCB 118 ug/kg 1,2 4,62  -- -     
PCB 138 ug/kg 1,9 7,31  -- -     
PCB 153 ug/kg 2,0 7,69  -- -     
PCB 180 ug/kg 2,0 7,69  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 28,3 109 109 * IN 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 13,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg 24 92,3  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 79 304  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 56 215  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg 160 615 615 * >IND 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12950675-001 M1 07 (23-30) 07 (23-30) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-01-2019 - 15:30) 

 
Projectcode SOL007759 
Projectnaam Palenweg 3 te Nagele 
Monsteromschrijving MM2 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 90,8 90,8  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 0,7 0,7  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS <1 <1  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg <20 54,2 54,2  --   920 20 
cadmium mg/kg <0,2 0,241 0,241  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg <1,5 3,69 3,69  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg <5 7,24 7,24  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg <0,05 0,0503 0,0503  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg <10 11 11  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg <3 6,12 6,12  <=AW 35 68 100 4 
zink mg/kg <20 33,2 33,2  <=AW 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fenantreen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
chryseen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 0,07 0,07 0,07  <=AW 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 3,5  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 3,5  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 24,5 24,5  <=AW 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg <5 17,5  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg <5 17,5  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 70 70  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12950675-002 MM2 01 (6-50) 02 (10-40) 03 (6-40) 04 (10-50) 
 



 
Toetsing volgens BoToVa, module T.12-Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb 
(Toetsversie 3.0.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 22-01-2019 - 15:30) 

 
Projectcode SOL007759 
Projectnaam Palenweg 3 te Nagele 
Monsteromschrijving MM3 
Monstersoort Grond (AS3000) 
Monster conclusie Overschrijding Achtergrondwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  AW  T  I  RBK 
           

droge stof % 72,3 72,3  --      
gewicht artefacten g <1   --      
aard van de artefacten - Geen        
organische stof (gloeiverlies) % 4,2 4,2  --      
           

KORRELGROOTTEVERDELING 
lutum (bodem) % vd DS 13 13  --      
           

METALEN 
barium+ mg/kg 42 68,5 68,5  --   920 20 
cadmium mg/kg 0,26 0,352 0,352  <=AW 0.6 6.8 13 0.2 
kobalt mg/kg 7,6 12,1 12,1  <=AW 15 102 190 3 
koper mg/kg 15 21,3 21,3  <=AW 40 115 190 5 
kwik mg/kg 0,10 0,12 0,12  <=AW 0.15 18 36 0.05 
lood mg/kg 32 40,5 40,5  <=AW 50 290 530 10 
molybdeen mg/kg <0,5 0,35 0,35  <=AW 1.5 96 190 1.5 
nikkel mg/kg 24 36,5 36,5 * WO 35 68 100 4 
zink mg/kg 85 125 125  <=AW 140 430 720 20 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen mg/kg <0,01 0,007  -- -     
fenantreen mg/kg 0,65 0,65  -- -     
antraceen mg/kg 0,10 0,1  -- -     
fluoranteen mg/kg 0,96 0,96  -- -     
benzo(a)antraceen mg/kg 0,36 0,36  -- -     
chryseen mg/kg 0,31 0,31  -- -     
benzo(k)fluoranteen mg/kg 0,17 0,17  -- -     
benzo(a)pyreen mg/kg 0,30 0,3  -- -     
benzo(ghi)peryleen mg/kg 0,18 0,18  -- -     
indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg 0,20 0,2  -- -     
pak-totaal (10 van VROM) (0.7 factor) mg/kg 3,237 3,24 3,24 * WO 1.5 21 40 0.35 
           

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB) 
PCB 28 ug/kg <1 1,67  -- -     
PCB 52 ug/kg <1 1,67  -- -     
PCB 101 ug/kg <1 1,67  -- -     
PCB 118 ug/kg <1 1,67  -- -     
PCB 138 ug/kg <1 1,67  -- -     
PCB 153 ug/kg <1 1,67  -- -     
PCB 180 ug/kg <1 1,67  -- -     
som PCB (7) (0.7 factor) ug/kg 4,9 11,7 11,7  <=AW 20 510 1000 4.9 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 mg/kg <5 8,33  -- --     
fractie C12-C22 mg/kg <5 8,33  -- --     
fractie C22-C30 mg/kg 9 21,4  -- --     
fractie C30-C40 mg/kg 6 14,3  -- --     
totaal olie C10 - C40 mg/kg <20 33,3 33,3  <=AW 190 2595 5000 35 

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12950675-003 MM3 01 (100-150) 02 (50-100) 08 (60-110) 18 (50-100) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Interventiewaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
+  De normen voor barium  zijn ingetrokken. Indien er sprake is van verhoogde bariumgehalten ten opzichte van de 

natuurlijke achtergrond als gevolg van een antropogene bron, kan dit gehalte door het bevoegd gezag worden 
beoordeeld op basis van de voormalige interventiewaarde voor barium van 625 mg/kg d.s (waterbodem) en de 
interventiewaarde voor landbodem van 920 mg/kg (landbodem). 

<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
WO  Wonen 
IN  Industrie 
,zp  Interventiewaarde ontbreekt :zorgplicht van toepassing 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
somIW>1  Interventiewaarde wordt overschreden door som fractie interventiewaarde > 1 (interventie factor) 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
>IND  Groter dan industrie 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan 

de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Roze  > Industrie 
Oranje  >= Tussenwaarde (BI ligt tussen 0.5 en 1) 
Blauw  >= Achtergrond waarde 
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Bijlage 3 Toetsingstabellen grondwater 

  



Toetsing volgens BoToVa, module T.13-Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb 
(Toetsversie 1.1.0, toetskader WBB, SIKB versie 13.3.0,  toetsingsdatum: 01-02-2019 - 11:06) 

 
Projectcode SOL007759 
Projectnaam Palenweg 3 te Nagele 
Monsteromschrijving 01-1-1 
Monstersoort Grondwater (AS3000) 
Monster conclusie Voldoet aan Streefwaarde 
  

Analyse Eenheid  SR  BT  ST  SC  BC  S  T  I  RBK 
           

           

METALEN 
barium ug/l 37 37 37  <=S 50 338 625 20 
cadmium ug/l <0,20 0,14 <0,20  <=S 0.4 3.2 6 0.2 
kobalt ug/l 2,1 2,1 2,1  <=S 20 60 100 2 
koper ug/l <2,0 1,4 <2,0  <=S 15 45 75 2 
kwik ug/l <0,05 0,035 <0,05  <=S 0.05 0.18 0.3 0.05 
lood ug/l 5,3 5,3 5,3  <=S 15 45 75 2 
molybdeen ug/l <2 1,4 <2  <=S 5 152 300 2 
nikkel ug/l <3 2,1 <3  <=S 15 45 75 3 
zink ug/l <10 7 <10  <=S 65 432 800 10 
           

VLUCHTIGE AROMATEN 
benzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 0.2 15 30 0.2 
tolueen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 7 504 1000 0.2 
ethylbenzeen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 4 77 150 0.2 
o-xyleen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -    0.1 
p- en m-xyleen ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -    0.2 
xylenen (0.7 factor) ug/l 0,21 0,21 0,21  <=S 0.2 35 70 0.21 
styreen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 6 153 300 0.2 
           

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN 
naftaleen ug/l <0,02 0,014 <0,02  <=S 0.01 35 70 0.02 
           

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN 
1,1-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 7 454 900 0.2 
1,2-dichloorethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 7 204 400 0.2 
1,1-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
cis-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -    0.1 
trans-1,2-dichlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1 -- -     
som (cis,trans) 1,2- dichloorethenen (0.7 factor) ug/l 0,14 0,14 0,14  <=S 0.01 10 20 0.14 
dichloormethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 0.01 500 1000 0.2 
1,1-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -     
1,2-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -     
1,3-dichloorpropaan ug/l <0,2 0,14 <0,2 -- -     
som dichloorpropanen (0.7 factor) ug/l 0,42 0,42 0,42  <=S 0.8 40 80 0.42 
tetrachlooretheen ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S 0.01 20 40 0.1 
tetrachloormethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S 0.01 5.0 10 0.1 
1,1,1-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S 0.01 150 300 0.1 
1,1,2-trichloorethaan ug/l <0,1 0,07 <0,1  <=S 0.01 65 130 0.1 
trichlooretheen ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 24 262 500 0.2 
chloroform ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 6 203 400 0.2 
vinylchloride ug/l <0,2 0,14 <0,2  <=S 0.01 2.5 5 0.2 
tribroommethaan ug/l <0,2 0,14 <0,2  ---   630 0.2 
           

MINERALE OLIE 
fractie C10-C12 ug/l <25 17,5 <25 -- --     
fractie C12-C22 ug/l <25 17,5 <25 -- --     
fractie C22-C30 ug/l <25 17,5 <25 -- --     
fractie C30-C40 ug/l <25 17,5 <25 -- --     
totaal olie C10 - C40 ug/l <50 35 <50  <=S 50 325 600 50 

 
ADDITIONELE TOETSPARAMETERS Eenheid BT BC 

12956300-001    
som 16 aromatische oplosmiddelen (Bbk, 1-1-2008) ug/l 0.77 ^-- 
som 10 polyaromatische koolwaterstoffen (VROM) DIMSLS 0.0002  
    

 
Monstercode Monsteromschrijving 
12956300-001 01-1-1 01 (160-260) 
 



 
Legenda 
   
Verklaring kolommen   
SR  Resultaat op het analyserapport 
BT  Berekend toetsresultaat (omgerekend naar standaard bodem). Bij organische stof en lutum staan de voor de toetsing 

gebruikte waarden. 
BC  Toetsoordeel 
ST  SYNLAB toetsings resultaat (door SYNLAB berekend) 
SC  SYNLAB toetsings conclusie (door SYNLAB bepaald) 
AW  Achtergrondwaarde (door SYNLAB beheerd) 
T  Tussenwaarde (door SYNLAB berekend en beheerd maar niet meer beschreven in de wetgeving) 
I  Interventie waarde (door SYNLAB beheerd) 
RBK  Tabel 1 (rapportagegrenzen), Staatscourant nr. 22335 (02-11-2012). 
   
Verklaring toetsingsoordelen   
-  Geen toetsoordeel mogelijk 
--  Heeft geen normwaarde, zorgplicht van toepassing 
---  Streefwaarde ontbreekt, zorgplicht van toepassing 
#  Verhoogde rapportagegrens, voor meer informatie zie analysecertificaat 
<=AW  Kleiner dan of gelijk aan de achtergrondwaarde 
<=S  Kleiner dan of gelijk aan de streefwaarde 
>S  Groter dan de streefwaarde 
>I  Groter dan interventiewaarde 
>(ind)I  INEV (Indicatieve interventiewaarde) wordt overschreden 
^  Enkele parameters ontbreken in de som 
*  Het gehalte is groter dan de streefwaarde/achtergrondwaarde en kleiner dan of gelijk aan het gemiddelde van de 

streef/achtergrond- en interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
**  Het gehalte is groter dan het gemiddelde van de streef/achtergrond- en interventiewaarde en kleiner dan of gelijk aan de 

interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
***  Het gehalte is groter dan de interventiewaarde (de toetsingswaarden zijn door SYNLAB beheerd) 
   
Kleur informatie   
Rood  > Interventiewaarde 
Blauw  > streefwaarde 
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Bijlage 4 Analysecertificaat grond 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Lievense Milieu B.V.

W. Lemstra

Postbus 422

8901 BE  LEEUWARDEN

Uw projectnaam : Palenweg 3 te Nagele

Uw projectnummer : SOL007759

SYNLAB rapportnummer : 12950675, versienummer: 2

Rapport-verificatienummer : BY8WVBKY

Rotterdam, 22-01-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
SOL007759. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 8 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Paraaf :
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M1 07 (23-30) 07 (23-30)

002 Grond (AS3000) MM2 01 (6-50) 02 (10-40) 03 (6-40) 04 (10-50)

003 Grond (AS3000) MM3 01 (100-150) 02 (50-100) 08 (60-110) 18 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

droge stof gew.-% S 80.9
 

90.8
 

72.3
 

 
 

 
 

gewicht artefacten g S <1
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

aard van de artefacten - S geen
 

geen
 

geen
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

organische stof (gloeiverlies) % vd DS S 2.6
 

0.7
 

4.2
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

KORRELGROOTTEVERDELING

lutum (bodem) % vd DS S 11
 

<1
 

13
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

METALEN

barium mg/kgds S 67
 

<20
 

42
 

 
 

 
 

cadmium mg/kgds S <0.2
 

<0.2
 

0.26
 

 
 

 
 

kobalt mg/kgds S 6.0
 

<1.5
 

7.6
 

 
 

 
 

koper mg/kgds S 14
 

<5
 

15
 

 
 

 
 

kwik mg/kgds S 0.05
 

<0.05
 

0.10
 

 
 

 
 

lood mg/kgds S 21
 

<10
 

32
 

 
 

 
 

molybdeen mg/kgds S 2.8
 

<0.5
 

<0.5
 

 
 

 
 

nikkel mg/kgds S 22
 

<3
 

24
 

 
 

 
 

zink mg/kgds S 76
 

<20
 

85
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen mg/kgds S 0.02
 

<0.01
 

<0.01
 

 
 

 
 

fenantreen mg/kgds S 0.35
 

<0.01
 

0.65
 

 
 

 
 

antraceen mg/kgds S 0.14
 

<0.01
 

0.10
 

 
 

 
 

fluoranteen mg/kgds S 1.5
 

<0.01
 

0.96
 

 
 

 
 

benzo(a)antraceen mg/kgds S 1.4
 

<0.01
 

0.36
 

 
 

 
 

chryseen mg/kgds S 1.1
 

<0.01
 

0.31
 

 
 

 
 

benzo(k)fluoranteen mg/kgds S 0.73
 

<0.01
 

0.17
 

 
 

 
 

benzo(a)pyreen mg/kgds S 1.1
 

<0.01
 

0.30
 

 
 

 
 

benzo(ghi)peryleen mg/kgds S 0.62
 

<0.01
 

0.18
 

 
 

 
 

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kgds S 0.76
 

<0.01
 

0.20
 

 
 

 
 

pak-totaal (10 van VROM)
(0.7 factor)

mg/kgds S 7.72
1)

0.07
1)

3.237
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB)

PCB 28 µg/kgds S 16
2)

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 52 µg/kgds S 3.6
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 101 µg/kgds S 1.6
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 118 µg/kgds S 1.2
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 138 µg/kgds S 1.9
3)

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 153 µg/kgds S 2.0
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

PCB 180 µg/kgds S 2.0
 

<1
 

<1
 

 
 

 
 

som PCB (7) (0.7 factor) µg/kgds S 28.3
1)

4.9
1)

4.9
1)

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Analyserapport

Paraaf :

2-

Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grond (AS3000) M1 07 (23-30) 07 (23-30)

002 Grond (AS3000) MM2 01 (6-50) 02 (10-40) 03 (6-40) 04 (10-50)

003 Grond (AS3000) MM3 01 (100-150) 02 (50-100) 08 (60-110) 18 (50-100)

Analyse Eenheid Q 001 002 003   

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 mg/kgds  <5
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 mg/kgds  24
 

<5
 

<5
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 mg/kgds  79
 

<5
 

9
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 mg/kgds  56
4)

<5
 

6
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 mg/kgds S 160
 

<20
 

<20
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

002 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

003 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.

2 PCB 28 is mogelijk vals positief verhoogd door de aanwezigheid van PCB 31

3 Het gehalte is indicatief i.v.m. de aanwezigheid van componenten die een storende invloed hebben op de meting.

4 Er zijn componenten aangetroffen die hoger zijn dan C40, deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

droge stof Grond (AS3000) Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 
15934 (monstervoorbehandeling conform NEN-EN 16179). Grond 
(AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934

gewicht artefacten Grond (AS3000) Conform AS3000 en conform NEN-EN 16179

aard van de artefacten Grond (AS3000) Idem

organische stof (gloeiverlies) Grond (AS3000) Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform 
AS3010-3

lutum (bodem) Grond (AS3000) Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4

barium Grond (AS3000) Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 
6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)

cadmium Grond (AS3000) Idem

kobalt Grond (AS3000) Idem

koper Grond (AS3000) Idem

kwik Grond (AS3000) Idem

lood Grond (AS3000) Idem

molybdeen Grond (AS3000) Idem

nikkel Grond (AS3000) Idem

zink Grond (AS3000) Idem

naftaleen Grond (AS3000) Conform AS3010-6

fenantreen Grond (AS3000) Idem

antraceen Grond (AS3000) Idem

fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)antraceen Grond (AS3000) Idem

chryseen Grond (AS3000) Idem

benzo(k)fluoranteen Grond (AS3000) Idem

benzo(a)pyreen Grond (AS3000) Idem

benzo(ghi)peryleen Grond (AS3000) Idem

indeno(1,2,3-cd)pyreen Grond (AS3000) Idem

pak-totaal (10 van VROM) (0.7
factor)

Grond (AS3000) Idem

PCB 28 Grond (AS3000) Conform AS3010-8

PCB 52 Grond (AS3000) Idem

PCB 101 Grond (AS3000) Idem

PCB 118 Grond (AS3000) Idem

PCB 138 Grond (AS3000) Idem

PCB 153 Grond (AS3000) Idem

PCB 180 Grond (AS3000) Idem

som PCB (7) (0.7 factor) Grond (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grond (AS3000) Conform AS3010-7 conform NEN-EN-ISO 16703

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 Y7370253 14-01-2019 14-01-2019 ALC201  

001 Y7366969 14-01-2019 14-01-2019 ALC201  

002 Y7366265 14-01-2019 14-01-2019 ALC201  

002 Y7366245 14-01-2019 14-01-2019 ALC201  

002 Y7366267 14-01-2019 14-01-2019 ALC201  
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Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

002 Y7366595 14-01-2019 14-01-2019 ALC201  

003 Y7366254 14-01-2019 14-01-2019 ALC201  

003 Y7366437 14-01-2019 14-01-2019 ALC201  

003 Y7366212 14-01-2019 14-01-2019 ALC201  

003 Y7366591 14-01-2019 14-01-2019 ALC201  

Rapport opmerkingen

 

* De projectnaam is op verzoek van de klant aangepast
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

M107 (23-30) 07 (23-30)

001
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Monsternummer:

Monster beschrijvingen

Karakterisering naar alkaantraject

benzine

kerosine en petroleum

diesel en gasolie

motorolie

stookolie

C9-C14

C10-C16

C10-C28

C20-C36

C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.

MM301 (100-150) 02 (50-100) 08 (60-110) 18 (50-100)

003
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Bijlage 5  Analysecertificaat grondwater 
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SYNLAB Analytics & Services B.V.

Correspondentieadres

Steenhouwerstraat 15 · 3194 AG Rotterdam

Tel.: +31 (0)10 231 47 00 · Fax: +31 (0)10 416 30 34

www.synlab.nl

Lievense Milieu B.V.

Lemstra

Postbus 422

8901 BE  LEEUWARDEN

Uw projectnaam : Palenweg 3 te Nagele

Uw projectnummer : SOL007759

SYNLAB rapportnummer : 12956300, versienummer: 1

Rapport-verificatienummer : PZBQM659

Rotterdam, 31-01-2019

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project
SOL007759. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben
uitsluitend betrekking op de geteste monsters. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters en
het project zijn overgenomen in dit analyserapport.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15
in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk
(99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 5 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger
vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen
vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben naar aanleiding van dit rapport, bijvoorbeeld als u nadere
informatie nodig heeft over de meetonzekerheid van de analyseresultaten in dit rapport, dan verzoeken wij u
vriendelijk contact op te nemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,

Jaap-Willem Hutter
Technical Director
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01 (160-260)

Analyse Eenheid Q 001     

METALEN

barium µg/l S 37
 

 
 

 
 

 
 

 
 

cadmium µg/l S <0.20
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kobalt µg/l S 2.1
 

 
 

 
 

 
 

 
 

koper µg/l S <2.0
 

 
 

 
 

 
 

 
 

kwik µg/l S <0.05
 

 
 

 
 

 
 

 
 

lood µg/l S 5.3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

molybdeen µg/l S <2
 

 
 

 
 

 
 

 
 

nikkel µg/l S <3
 

 
 

 
 

 
 

 
 

zink µg/l S <10
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

VLUCHTIGE AROMATEN

benzeen µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tolueen µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

ethylbenzeen µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

o-xyleen µg/l S <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

p- en m-xyleen µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

xylenen (0.7 factor) µg/l S 0.21
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

styreen µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

POLYCYCLISCHE AROMATISCHE KOOLWATERSTOFFEN

naftaleen µg/l S <0.02
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

GEHALOGENEERDE KOOLWATERSTOFFEN

1,1-dichloorethaan µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorethaan µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichlooretheen µg/l S <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

cis-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

trans-1,2-dichlooretheen µg/l S <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

µg/l S 0.14
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

dichloormethaan µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1-dichloorpropaan µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

1,2-dichloorpropaan µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

1,3-dichloorpropaan µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

som dichloorpropanen (0.7
factor)

µg/l S 0.42
1) 2)

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachlooretheen µg/l S <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tetrachloormethaan µg/l S <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,1-trichloorethaan µg/l S <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

1,1,2-trichloorethaan µg/l S <0.1
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

trichlooretheen µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

chloroform µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

vinylchloride µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

tribroommethaan µg/l S <0.2
1)

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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Nummer Monstersoort Monsterspecificatie

001 Grondwater
(AS3000)

01-1-1 01 (160-260)

Analyse Eenheid Q 001     

MINERALE OLIE

fractie C10-C12 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C12-C22 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C22-C30 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

fractie C30-C40 µg/l  <25
 

 
 

 
 

 
 

 
 

totaal olie C10 - C40 µg/l S <50
 

 
 

 
 

 
 

 
 

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.
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1-

Monster beschrijvingen

001 * De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen
voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk.

Voetnoten

1 De betrouwbaarheid van het resultaat is mogelijk beïnvloed door overschrijding van de toegestane conserveertermijn.

2 De sommatie na verrekening van de 0.7 factor voor <-waarden volgens BoToVa.
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Analyse Monstersoort Relatie tot norm

barium Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

cadmium Grondwater (AS3000) Idem

kobalt Grondwater (AS3000) Idem

koper Grondwater (AS3000) Idem

kwik Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 (meting conform NEN-EN-ISO 17852)

lood Grondwater (AS3000) Conform AS3110-3 en conform NEN 6966 (meting conform NEN-EN-
ISO 11885)

molybdeen Grondwater (AS3000) Idem

nikkel Grondwater (AS3000) Idem

zink Grondwater (AS3000) Idem

benzeen Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

tolueen Grondwater (AS3000) Idem

ethylbenzeen Grondwater (AS3000) Idem

o-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

p- en m-xyleen Grondwater (AS3000) Idem

xylenen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

styreen Grondwater (AS3000) Idem

naftaleen Grondwater (AS3000) Conform AS3110-4

1,1-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Conform AS3130-1

1,2-dichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

cis-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

trans-1,2-dichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

som (cis,trans) 1,2-
dichloorethenen (0.7 factor)

Grondwater (AS3000) Idem

dichloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,2-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

1,3-dichloorpropaan Grondwater (AS3000) Idem

som dichloorpropanen (0.7 factor) Grondwater (AS3000) Idem

tetrachlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

tetrachloormethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,1-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

1,1,2-trichloorethaan Grondwater (AS3000) Idem

trichlooretheen Grondwater (AS3000) Idem

chloroform Grondwater (AS3000) Idem

vinylchloride Grondwater (AS3000) Idem

tribroommethaan Grondwater (AS3000) Idem

totaal olie C10 - C40 Grondwater (AS3000) Conform AS3110-5

Monster Barcode Aanlevering Monstername Verpakking

001 G6594565 26-01-2019 21-01-2019 ALC236  

001 G6594571 26-01-2019 21-01-2019 ALC236  

001 B1812370 26-01-2019 21-01-2019 ALC204  
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Kaartbijlage 1: Topografische ligging 



LEGENDA

250 1.250m0 500 750 1.000

1: 25.000

Ligging onderzoekslocatie

Schaal:

Tekenaar:

Gezien door:

Bijlage: Datum:

Formaat:

Documentnaam:

Orionweg 28, 8938 AH, Leeuwarden

+3188 910 2000

Projectnummer:

www.Lievense.com

Adres:

Opdrachtgever:

Titel:

Kaartblad(en):

Architectuurstudio SKA

SOL007759

Regionale ligging

Palenweg 3 te Nagele

B. van Dijken

25 januari 2019

D. van Ommeren

1

A4

SOL007759.dwg

20F & 21A



 

22 

SOL007759 — Definitief — 1 februari 2019 

 

Kaartbijlage 2: Situatietekening 
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1 Inleiding 

In opdracht van Architectuurstudio SKA heeft Lievense Milieu B.V. een quickscan 

Natuurwetgeving uitgevoerd ten behoeve van sloop- en bouwwerkzaamheden ter plaatse van 

de Palenweg 3 te Nagele. Aanleiding voor de quickscan is de voorgenomen sloop van een deel 

van de bebouwing en de voorgenomen bouw van een woning. In het kader van de geplande 

werkzaamheden is een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk. De toetsing wordt 

gedaan middels een quickscan aan de hand van een oriënterend veldbezoek en beschikbare 

verspreidingsgegevens. In onderhavige rapportage worden de resultaten van de quickscan 

beknopt besproken en worden op basis van de conclusie praktische adviezen gegeven. 

 

De quickscan of vooronderzoek is geen specifieke soortgerichte of gebiedsinventarisatie, maar 

de eerste fase in het kader van de procedure van de Wet natuurbescherming (hierna Wnb, zie 

bijlage 1). De Wnb voorziet sinds 1 januari 2017 in het wettelijk kader voor de bescherming van 

Natura 2000-gebieden, planten- en diersoorten en houtopstanden. In de Wnb zijn de provincies 

primair bevoegd gezag voor bescherming van soorten en natuurgebieden. De voorliggende 

quickscan leent zich niet direct voor een eventueel noodzakelijke ontheffingsaanvraag voor de 

geplande planontwikkeling.  

 

Het doel van de quickscan is, om op basis van een literatuuronderzoek en een veldbezoek, een 

inschatting te maken of: 
- beschermde planten- en diersoorten in het plangebied of directe omgeving voorkomen; 

- de planontwikkeling mogelijk effect(en) heeft op de al dan niet aanwezige beschermde 

planten- en diersoorten en daarmee mogelijk strijdig is met de soortenbescherming conform 

de Wnb; 

- een noodzaak aanwezig is voor het uitvoeren van een nader onderzoek naar de mogelijk 

voorkomende beschermde planten- en diersoorten, door een gerichte veldinventarisatie 

volgens de geldende protocollen; 

- de planontwikkeling plaatsvindt in of nabij een beschermd natuurgebied (Natura 2000-

gebied) of het Natuurnetwerk Nederland(NNN; voormalige EHS) en of daarbij sprake is van 

de noodzaak voor onderzoek in het kader van de gebiedsbescherming conform de Wnb 

en/of het provinciale beleid omtrent het NNN, inclusief externe werking. 

 

Zowel bij mogelijke effecten als bij onvoldoende gegevens over de mogelijke aanwezige 

beschermde soorten of gebieden (Natura 2000 of NNN-gebieden), volgt doorgaans het advies 

voor het uitvoeren van een nader onderzoek (volledige veldinventarisatie). Op basis van een 

nader onderzoek kan een ontheffing in het kader van het soortenbeschermingsdeel van de Wnb 

worden aangevraagd bij het bevoegd gezag. 

 

Lievense Milieu B.V. is door Normec Certification gecertificeerd voor de ISO 9001- en de 

14001-normen en heeft een eigen kwaliteitssysteem. De medewerkers van Lievense Milieu B.V. 

voor de uitvoer van flora- en faunaonderzoeken zijn allen VCA gecertificeerd. Daarnaast is 

Lievense lid van het Netwerk Groene Bureaus (NGB).  
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Lievense Milieu B.V. is niet aansprakelijk voor (vervolg)schade welke kan voorkomen op basis 

van de inhoud en resultaten van de opgestelde quickscan. Dit rapport is opgesteld op verzoek 

van de opdrachtgever en is zijn eigendom. 
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2 Beschermde soorten 

2.1 Wettelijk kader 

De Wnb voorziet in de bescherming van planten- en diersoorten (zie bijlage 1). De basis wordt 

gevormd door de zorgplicht (artikel 1.11) waarin gesteld wordt dat iedereen voldoende zorg in 

acht moet nemen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en voor alle 

in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. In de Wnb zijn hiernaast, op 

basis van internationale afspraken, drie beschermingsregimes opgesteld voor strikt beschermde 

soorten:  

- Artikel 3.1: Vogelrichtlijnsoorten. 

- Artikel 3.5: Habitatrichtlijnsoorten en soorten van de Conventie van Bern Appendix II en de 

Conventie van Bonn Appendix I. 

- Artikel 3.10: Andere (nationale) soorten. 

 

Elk van de drie beschermingsregimes kent zijn eigen soortenlijsten met daarbij eigen 

verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling of ontheffingsverlening. Voor de eerste twee 

beschermingsregimes sluiten deze nauw aan bij de verboden en uitzonderingen uit 

respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere soorten geldt een minder 

strikt regime. In bijlage 1 staat uitgelegd welke verboden dit zijn en wat deze inhouden. In dit 

hoofdstuk volgt een overzicht van alle beschermde soorten die in het plangebied of de directe 

omgeving zijn waargenomen of te verwachten zijn. In tabel 2.1 zijn de verboden per 

beschermingsregime opgenomen (in bijlage 1 nader toegelicht). 

 

Tabel 2.1: Verboden per beschermingsregime 

Soorten Artikel Verboden 

VRL-soorten 3.1 Lid 1. Opzettelijk doden/vangen 

Lid 2. Opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten/eieren 

Lid 3. Wegnemen van nesten 

Lid 4. Eieren rapen/onder zich hebben 

Lid 5. Opzettelijk verstoren (indien van wezenlijke invloed op de SVI) 

HRL-soorten, soorten uit 
bijlage I en II van de Bern 
conventie en bijlage I van 
de Bonn conventie 

3.5 Lid 1. Opzettelijk doden/vangen 

Lid 2. Opzettelijk verstoren 

Lid 3. Eieren te rapen of vernielen 

Lid 4. Beschadigen of vernielen van rust- en voortplantingsplaatsen 

Lid 5. Opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of 
vernielen van planten 

Andere beschermde 
soorten 

3.10 Lid 1 a. Opzettelijk doden/vangen van zoogdieren, amfibieën, reptielen, 
vissen en ongewervelden (vernoemd in onderdeel a) 

Lid 1 b. Beschadigen of vernielen van rust- en voortplantingsplaatsen 
van soorten (als bedoeld in onderdeel a) 

Lid 1 c. Opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, ontwortelen of 
vernielen van planten (als bedoeld in onderdeel b) 
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2.2 Gebiedenbescherming 

Het gebiedsbeschermingsdeel van de Wnb voorziet in de bescherming van natuurgebieden van 

Europees belang welke behoren tot het Natura 2000-netwerk. Deze gebieden worden 

beschermd om de gunstige staat van instandhouding van vogelsoorten, habitattypen en andere 

planten- en diersoorten te behouden en waar nodig te herstellen. De basis wordt gevormd door 

de zorgplicht (artikel 1.11) waarin gesteld wordt dat iedereen voldoende zorg in acht moet 

nemen voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Naast de 

wettelijke bescherming van de Natura 2000-gebieden heeft Nederland de bescherming van 

andere gebieden vastgelegd in het Natuurnetwerk Nederland (NNN). De bescherming van het 

NNN vindt plaats door toetsing van de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen aan 

het NNN-beleid.  
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3 Plangebied 

3.1 Huidige situatie  

Het plangebied is gelegen ten zuidoosten van Nagele. Het plangebied (zie figuur 3.1) bestaat 

uit het perceel aan de Palenweg 3 en is gelegen aan de rand van het Schokland (voormalig 

eiland in de Zuiderzee). Het plangebied wordt aan de noordzijde begrensd door akkerland, aan 

de oostzijde door het Schokland, aan de zuidzijde door een opslagloods en aan de westzijde 

door de Palenweg. Aan de erfgrenzen is enige begroeiing aanwezig in de vorm van bosschages 

en enkele bomen. Aan de oostzijde van de opslagloods is een vijver aanwezig. Het terrein is 

deels verhard met betonplaten. Aan de achterzijde van de aardappelschuur en aan de oostkant 

van de opslagloods is grasland en is begroeiing aanwezig in de vorm van bosschages en 

bodem. 

 

Het plangebied bestaat uit een aardappelschuur en een opslagloods. De aardappelschuur is 

gebouwd in 1955 en de opslagloods in 1954 (bagviewer.kadaster.nl). De locatie wordt op dit 

moment gebruikt als opslagplaats voor tractoren en motorvoertuigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De aardappelschuur bestaat uit een enkelvoudige wand (van gewapend beton, hout of 

golfplaat) en dak (golfplaat) (zie figuur 3.2). Tussen de wanden en het dak is geen ruimte 

aanwezig. Aan de achterzijde van de aardappelschuur is een grote opening aanwezig. Ook aan 

de hoekpunten van het dak zijn gaten aanwezig (zie figuur 3.3). 

Figuur 3.1: Locatie van het plangebied (rood omlijnd; bron: Pdok.nl). 
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Figuur 3.2: Grote opening aan achterzijde van de aardappelschuur. 

Figuur 3.3: Openingen dekpunten aardappelschuur. 
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De opslagloods (zie figuur 3.4), aan de zuidzijde van het plangebied, bestaat uit een 

enkelvoudige wand (van gewapend beton, hout of golfplaat) en dak (dakpannen). Aan de 

noordzijde van de opslagloods zijn enkele openingen aanwezig (kapotte ramen en dakluiken).  

 

 

3.2 Geplande werkzaamheden 

De voorgenomen werkzaamheden bestaan uit het slopen van een deel van de bestaande 

bebouwing. De opdrachtgever is voornemens de aardappelschuur te slopen en hier een woning 

te bouwen. De opslagloods aan de zuidzijde van het plangebied blijft bestaan. Binnen deze 

quickscan is ervan uitgegaan dat er ter plaatse van de opslagloods geen ingrepen plaatsvinden. 

In figuur 3.5 is een schets van het onderzoeksgebied opgenomen. 

 

Tijdens de werkzaamheden worden de aanwezige begroeiingen (bosschages en bomen) 

rondom en binnen het plangebied niet verwijderd en de vijver binnen en de watergangen 

rondom het plangebied niet afgesloten of vergraven. 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.4: Opslagloods aan de zuidzijde van het plangebied. 
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Figuur 3.5: Schets van het plangebied (rode gestippelde contour) met daarop de te slopen (S), te 

behouden (B) gebouwen (bron: Pdok.nl). 
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4 Onderzoeksopzet 

4.1 Beschikbare gegevens 

Grote delen van Nederland zijn in de afgelopen jaren reeds onderzocht op aanwezige 

beschermde soorten. De gegevens afkomstig van deze onderzoeken worden grotendeels 

gepubliceerd in boeken (soortverspreidingsatlassen), rapportages of zijn op internet te 

raadplegen. De geraadpleegde literatuur en internetbronnen staan weergegeven in bijlage 1. 

Tevens is gebruik gemaakt van de informatie uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF, 

2019). De beschikbare gegevens over het voorkomen van beschermde natuurwaarden in en 

binnen de invloedsfeer van het plangebied zijn voorafgaand aan het veldbezoek geanalyseerd. 

 

4.2 Veldbezoek 

Inzicht in het voorkomen van beschermde soorten wordt verkregen door het uitvoeren van een 

oriënterend veldbezoek. Met dit veldbezoek kan beoordeeld worden of de planten- en 

diersoorten die in de bestaande gegevens zijn genoemd, ook daadwerkelijk in het gebied 

voorkomen of verwacht kunnen worden. Daarnaast kan worden beoordeeld of ook andere 

beschermde soorten voorkomen of verwacht worden op basis van de aanwezige terrein-

kenmerken en beheer. 

 

Het oriënterend veldbezoek is door Lievense Milieu B.V. op 14 januari 2019 uitgevoerd. Het 

veldonderzoek is uitgevoerd door de heer ing. W. Lemstra. De inventarisatie is uitgevoerd bij 

bewolkt droog weer met een gemiddelde temperatuur van 5 graden Celsius, bij een matige 

noordwesterwind (3 Bft). 

 

4.3 Toetsing aan de Wet natuurbescherming 

De omvang van de werkzaamheden en de veranderingen die worden aangebracht in het 

plangebied vormen de basis voor de effectenbeoordeling. De effecten zijn beoordeeld per sub-

locatie. De effectenbeoordeling houdt rekening met tijdelijke effecten (gedurende de uitvoering 

van de werkzaamheden) en langdurige effecten (na de uitvoering). In hoeverre het mogelijk is 

om een complete effectanalyse te maken, is afhankelijk van de volledigheid en bruikbaarheid 

van de beschikbare verspreidingsgegevens en duidelijkheid over de uit te voeren 

werkzaamheden en uitvoeringsplanning. 

 

In de effectenbeoordeling wordt ervan uitgegaan dat de werkzaamheden gedurende 

daglichtperiode worden uitgevoerd. Omdat de exacte werkzaamheden, uitvoeringsperiode en 

- duur nog niet bekend zijn, wordt in de effectenbeoordeling aangegeven in welke periode veel 

dan wel weinig (of geen) effecten worden verwacht. Wanneer aanvullend onderzoek 

noodzakelijk blijkt, is dat ook beschreven, de effectenbeoordeling kan pas na uitvoering van het 

noodzakelijke soortgerichte onderzoek worden afgerond. 

  



 

14/36 — SOL007759 — Definitief — 9 april 2019 

5 Beschermde soorten 

5.1 Planten 

Uit verspreidingsgegevens blijkt dat in de directe omgeving van het plangebied (tot 1 kilometer) 

geen beschermde plantensoorten voorkomen (NDFF, 2019). Tijdens het veldbezoek zijn geen 

beschermde soorten waargenomen. Op basis van de terreinkenmerken, habitateisen en 

recente verspreidingsgegevens wordt het voorkomen van beschermde planten soorten binnen 

het plangebied uitgesloten. 

 

5.2 Grondgebonden zoogdieren 

De verspreidingsgegevens van grondgebonden zoogdieren geven aan dat in de omgeving van 

het plangebied (tot 5 kilometer) de algemene soorten aardmuis, bosmuis, bruine rat, bunzing, 

dwergmuis, egel, haas, gewone bosspitsmuis, hermelijn, huisspitsmuis, konijn, mol, muskusrat, 

noordse woelmuis, ree, steenmarter, veldmuis, vos, en wezel zijn waargenomen (Broekhuizen 

et al., 2016; NDFF, 2019). Voor deze soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke 

ingrepen (Provincie Flevoland, 2016). 

 

In de omgeving van het plangebied zijn de otter, bever, Noordse woelmuis en de boommarter 

waargenomen (NDFF, 2017; zoogdiervereniging.nl). Ten noorden van het plangebied (op circa 

1,4 km) nabij de Schokkerringweg is de otter waargenomen. De otter bevindt zich op oevers 

met dichte vegetatie en foerageert in de aangelegen watergang op zoek naar vissen, amfibieën, 

kleine zoogdieren, watervogels of insecten. Dit habitat is in het plangebied niet aanwezig. 

 

Op aangrenzend perceel (Palenweg 5), ten zuiden van het plangebied is foeragerend een 

boommarter waargenomen. De boommarter is sterk gebonden aan een bosrijke omgeving met 

voldoende dekking in de vorm van een kruid of struiklaag met voldoende nestgelegenheid en 

voldoende foerageergebied. De boommarter bouwt vaak niet zelf een hol maar gebruikt vaak 

rottingsholen in bomen, oude spechten- en eekhoornholen. Dit habitat is in het plangebied niet 

aanwezig. 

 

Ter plaatse van het eiland IJsseloog op het Ketelmeer (op ca. 4 km) zijn beverburchten bekend. 

Het habitat van de bever bevindt zich in het overgangsgebied van zoete wateren naar land met 

een goede bereikbaarheid van bomen en struiken en een lage begrazing (BIJ12, 2017a).  

Dit habitat is in het plangebied niet aanwezig. 

 

Aan de noordoostkant op zo’n 1,5 km van het plangebied is een Noordse woelmuis 

waargenomen. De Noordse woelmuis is een typische moeras- en rietbewoner. De Noordse 

woelmuis leeft in overgangszones tussen land en water met riet (BIJ12, 2017b). Woelmuizen 

zijn erg gevoelig voor concurrentie met andere soorten, zoals de aardmuis en veldmuis. Dit 

habitat is in het plangebied niet aanwezig. 

 



 

15/36 — SOL007759 — Definitief — 9 april 2019 

Binnen het plangebied zijn geen vraatsporen, looproutes, uitwerpselen of andere sporen 

waargenomen waaruit moet blijken of de voornoemde soorten het plangebied in gebruik nemen. 

De otter, bever, Noordse woelmuis en de boommarter komen niet binnen het plangebied voor. 

 

Er zijn tijdens het veldbezoek verder geen nestlocaties, slaapplaatsen, latrines of andere 

sporen van gebruik door andere beschermde grondgebonden zoogdieren aangetroffen.  

Het voorkomen van andere strikt beschermde grondgebonden zoogdieren wordt uitgesloten 

vanwege het ontbreken van geschikt habitat. 

 

5.3 Vleermuizen 

De verspreidingsgegevens van vleermuizen (NDFF 2019; Broekhuizen et al. 2016) geven aan dat 

in de regio van het plangebied diverse vleermuissoorten kunnen voorkomen. Alle vleermuizen 

zijn strikt beschermd conform de Wnb. De in de directe omgeving (tot 5 kilometer) voorkomende 

vleermuizen zijn gewone dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, 

meervleermuis, watervleermuis en de tweekleurige vleermuis. 

 

De aardappelschuur bevat voldoende openingen maar echter onvoldoende verblijfplaatsen.  

De aardappelschuur bevat geen spouwmuren of beschutte plekken. De schuur is niet geschikt 

als verblijfplaats voor gebouwbewonende vleermuizen. De opslagloods daarentegen biedt 

geschikte mogelijkheden als verblijfplaats, bevat voldoende kieren en gaten voor gebouw-

bewonende vleermuizen zoals de gewone dwergvleermuis, tweekleurige vleermuis, laatvlieger 

en de meervleermuis. 

 

Rosse vleermuis, ruige dwergvleermuis en watervleermuis zijn boombewonende soorten en 

zullen geen hinder ondervinden van het voornemen. Er zijn in het plangebied geen geschikte 

bomen aanwezig, waardoor verblijfplaatsen worden uitgesloten.  

 

Het plangebied biedt voldoende plekken waar vleermuizen kunnen foerageren, mogelijk 

gebruiken de vleermuissoorten het plangebied als onderdeel van het foerageergebied. Tijdens 

de werkzaamheden worden de aanwezige begroeiingen (bosschages en bomen) rondom het 

plangebied niet verwijderd. Het ligt echter meer voor de hand dat de vleermuizen de omgeving 

van het plangebied (bosschages, waterpartijen en weilanden,) gebruiken als onderdeel van hun 

foerageergebied. 

 

De aanwezige lijnstructuren langs het plangebied vormen potentiële vliegroutes voor 

vleermuizen. Een vliegroute is essentieel als er geen alternatieve nabijgelegen nagenoeg 

aaneengesloten lijnstructuren aanwezig zijn tussen verschillende vleermuispopulaties en/of 

vleermuispopulaties en foerageergebieden. De aanwezige lijnbeplanting en de doorgaande 

watergang vallen buiten het plangebied en zullen onaangetast blijven. 

 

5.4 Amfibieën en reptielen 

Binnen een straal van vijf kilometer rondom het plangebied is de algemeen beschermde 

bastaard kikker, bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander en de meerkikker 

waargenomen (NDFF, 2019; RAVON 2016). Voor de gewone pad, bastaard kikker, bruine 
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kikker, kleine watersalamander geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ingrepen 

(Provincie Flevoland, 2016). 

 

In de omgeving van het plangebied (op zo’n 1,5 kilometer), ter plaatse van het museum 

‘Schokland’ poeltjes, is de beschermde ringslang waargenomen. Binnen het plangebied, ten 

oosten van de opslagloods is een poeltje aanwezig met een flauw talud. De aardappelschuur en 

de directe omgeving biedt geen geschikt habitat voor de ringslang. De aanwezigheid van de 

ringslang binnen de werksfeer wordt uitgesloten. 

 

Rondom het Schokland en tevens op het aangrenzende perceel (Palenweg 5) is de 

rugstreeppad waargenomen. De rugstreeppad is vooral een soort van dynamische milieus, 

zoals rivierduinen, uiterwaarden, afgravingen en bouwterreinen. De rugstreeppad plant zich 

voort in ondiepe snel opwarmende wateren zoals tijdelijke plassen, poeltjes, slootjes en/of 

vennen. De rugstreeppad trekt rond half april vanuit de winterverblijfplaats naar de 

voortplantingsverblijfplaats. De aanwezige poel en watergangen (slootjes) bieden mogelijk 

geschikte voortplantingsplaatsen voor de rugstreeppad. Het hoger gelegen Schokland 

functioneert mogelijk als een winterverblijfplaats waar de rugstreeppad zich ingraaft of 

bestaande ruimtes benut zoals muizenholletjes. De aanwezigheid van deze soort kan niet 

worden uitgesloten.  

 

De aanwezigheid van andere strikt beschermde amfibieën- of reptielensoorten wordt uitgesloten 

vanwege het ontbreken van geschikt habitat zoals beschreven in Creemers & Van Delft (2009). 

 

5.5 Vissen  

De verspreidingsgegevens van vissen (NDFF, 2019; RAVON, 2016) geven aan dat in de directe 

omgeving van het plangebied (tot één kilometer) geen beschermde vissen voorkomen. Door het 

ontbreken van open water in het plangebied kan het voorkomen van vissen worden uitgesloten. 

 

5.6 Libellen, dagvlinders en overige ongewervelden 

Binnen een straal van 3 kilometer rondom het plangebied zijn geen beschermde libellen, 

dagvlinders of overige ongewervelden waargenomen (NDFF,2019; Bos et al. 2006; 

www.vlinderstichting.nl). 

 

De aanwezigheid van beschermde libellen, dagvlinders of overige ongewervelden in het 

plangebied of in de invloedsfeer van het plangebied wordt uitgesloten vanwege de afwezigheid 

van geschikt habitat, waardplanten en recente verspreidingsgegevens. 

 

5.7 Vogels 

Algemeen beschermde broedvogels 

Tijdens het veldbezoek zijn geen vogelsoorten waargenomen. In de schuur en het voorste 

gedeelte van de loods is een nest van een algemeen beschermde broedvogel waargenomen 

(zie figuur 5.1 en 5.2). Het plangebied biedt in de vorm van bebouwing, bomen langs het 

plangebied diverse mogelijkheden als broedlocatie voor algemeen beschermde vogelsoorten. 
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Figuur 5.1 : Nestlocatie (rood omcirkeld) algemene broedvogel. 

Figuur 5.2 : Nestlocatie algemene broedvogel. 
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Vogels met een jaar rond beschermde nestplaats 

In de directe omgeving van het plangebied zijn de volgende vogelsoorten met een jaarrond 

beschermd nest aanwezig: bosuil, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, grote bonte 

specht, havik, huismus, kerkuil, sperwer, steenuil, torenvalk, wespendief (NDFF, 20191).  

 

Tijdens het veldbezoek zijn geen nesten van verblijf van vogelsoorten met een jaarrond 

beschermd nest aangetroffen. In de aardappelschuur zijn meerdere (circa 20 à 30) braakballen 

van de kerkuil aangetroffen (zie figuur 5.3). Op de steunbalken van de aardappelschuur zijn 

uitwerpselen aangetroffen van de jaarrond beschermde soort kerkuil (zie figuur 5.4). 

 

De gierzwaluw en huismus hebben hun verblijfplaats in gebouwen onder makkelijk toegankelijk 

dakbedekking (zoals dakpannen) en nestkasten. De opslagloods biedt potentiële 

verblijfplaatsen voor de gierzwaluw, steenuil, kerkuil en/of de huismus. Aangezien de 

opslagloods niet gesloopt zal worden zullen er hier geen negatieve effecten optreden op de 

huismus, kerkuil, steenuil en/of de gierzwaluw. 

 

Van overige vogelsoorten met jaarrond beschermde nesten zijn geen nesten of aanwijzingen 

van verblijf aangetroffen. Gezien de locatie, de eisen van deze vogelsoorten met een jaarrond 

beschermd nest en het gebruik van plangebied worden deze ook niet verwacht. 

  

                                                      
1 In de gegevens van het NDFF is niet geselecteerd op type waarnemingen zoals, bijvoorbeeld enkel 
broedvogeltellingen voor de vogels. De waarnemingen van vogelsoorten met een jaarrond beschermde 
nestlocatie betreffen een overzicht van alle op het moment van opvragen goedgekeurde actuele 
waarnemingen, dus ook losse waarnemingen en niet alleen broedgevallen. 
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Figuur 5.3 : Uitwerpselen op steunbalken van de kerkuil. 

Figuur 5.4 : Braakbal kerkuil met schedel (rechts) van bosmuis. 
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6 Beschermde gebieden 

6.1 Inleiding 

De Wnb onderdeel ‘Gebieden’ voorziet in de bescherming van natuurgebieden van Europees 

belang welke behoren tot het Natura 2000-netwerk. Deze gebieden worden beschermd om de 

gunstige staat van instandhouding van vogelsoorten, habitattypen en andere planten- en 

diersoorten te behouden en waar nodig te herstellen. De basis wordt gevormd door de 

zorgplicht (artikel 1.11) waarin gesteld wordt dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen 

voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Naast de wettelijke 

bescherming van de Natura 2000-gebieden geldt in Nederland de planologische bescherming 

van gebieden. Deze beschermde gebieden zijn vastgelegd in het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS)). De bescherming van het NNN vindt plaats 

door toetsing van de bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen aan het NNN-beleid. In 

dit hoofdstuk volgt een overzicht van alle beschermde gebieden in en rondom het plangebied. 

 

6.2 Natura 2000-gebieden 

Het plangebied heeft geen status als beschermd Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebied ‘Ketelmeer & Vossenmeer’ ligt op circa 1,5 kilometer, ten zuiden, van het 

plangebied (figuur 6.1). 

  
 

Figuur 6.1: Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000-gebieden (Bron: synbiosys.alterra.nl) 
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6.3 Natuurnetwerk Nederland 

Het plangebied grenst aan een Natuurnetwerk Nederland (NNN-gebied). Bijlage 1 is een korte 

nadere toelichting gegeven van het beleid omtrent een NNN-gebied. 

 

  

Figuur 6.2: Ligging plangebied (rode cirkel) ten opzichte van NNN-gebied (Bron: http://ehs.flevoland.nl/) 



 

22/36 — SOL007759 — Definitief — 9 april 2019 

7 Toetsing en eindconclusie 

7.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk worden de effecten op de verwachte natuurwaarden besproken op basis van de 

in hoofdstuk 3.2 omschreven planontwikkeling. Op basis van de verwachte effecten wordt 

inzicht gegeven over de kans dat de werkzaamheden leiden tot een overtreding van de Wnb. 

Waar een overtreding niet zonder meer kan worden uitgesloten wordt een praktisch advies 

gegeven om de werkzaamheden alsnog zonder ontheffing (en overtreding) te kunnen laten 

doorgaan. Deze informatie wordt overzichtelijk gepresenteerd in de conclusie (hoofdstuk 8), 

waarna eventuele soortgerichte maatregelen worden geadviseerd in hoofdstuk 9. 

 

7.2 Toetsing beschermde soorten 

Op basis van het literatuuronderzoek en/of veldbezoek wordt geconcludeerd dat er algemeen 

beschermde grondgebonden zoogdieren, amfibieën en reptielen, vleermuizen, strikt 

beschermde amfibieën, algemeen beschermde broedvogelsoorten en jaarrond beschermde 

vogelsoorten binnen het plangebied kunnen voorkomen. 

 

Algemeen beschermde grondgebonden zoogdieren, amfibieën en reptielen 

In het plangebied komen algemene grondgebonden zoogdieren en amfibieën voor. Voor de te 

verwachten soorten geldt een vrijstelling in het kader van ruimtelijke ontwikkeling (Provincie 

Flevoland, 2016). Dit wil zeggen dat voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling geen 

ontheffing van de Wnb hoeft te worden aangevraagd. Voor deze soorten geldt echter, net als 

voor niet beschermde soorten, te allen tijde de zorgplicht. Omdat deze soorten jaarrond actief 

zijn kan geen voorkeursperiode worden aangegeven. 

 

Voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen is voor de soortgroepen algemeen 

beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën geen nader onderzoek of een ontheffing 

in het kader van de Wnb nodig. 

 

Vleermuizen 

Het is mogelijk dat de directe omgeving gebruikt wordt door vleermuizen (gewone 

dwergvleermuis, laatvlieger, ruige dwergvleermuis, rosse vleermuis, meervleermuis, 

watervleermuis en de tweekleurige vleermuis) als foerageergebied, vliegroute en/of 

verblijfplaats. De aanwezigheid van verblijfsfuncties binnen de aardappelschuur voor de 

vleermuissoorten wordt uitgesloten. De (potentiële) verblijfplaatsen in de opslagloods blijven 

onaangetast tijdens de werkzaamheden. 
 

Voor de voorgenomen ruimtelijke ontwikkelingen hoeft voor de soortgroep vleermuizen geen 

ontheffing van de Wnb onderdeel soorten te worden aangevraagd. 

 

Algemeen en jaarrond beschermde broedvogels 

Het plangebied biedt mogelijkheden als broedlocatie van diverse algemene vogelsoorten. 

Werkzaamheden die tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd kunnen leiden tot verstoring of 
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vernietiging van (nesten van) broedende vogels. Dergelijke verstoring is niet toegestaan en hier 

wordt geen ontheffing voor verleend. Door buiten het broedseizoen te werken, kunnen 

negatieve effecten worden voorkomen. Voor het broedseizoen (verschilt per soort) wordt in de 

wet geen standaardperiode aangehouden, doorgaans kan globaal uitgegaan worden van 15 

maart tot 15 augustus. Echter zijn broedgevallen buiten deze periode ook beschermd. 

Geadviseerd wordt om de werkzaamheden buiten het broedseizoen te starten. Indien dit niet 

mogelijk is dient een controle op de aanwezigheid van broedvogels te worden uitgevoerd 

voorafgaand aan de werkzaamheden. 

 

Buiten het broedseizoen zijn onbezette nesten niet beschermd, behalve als het nesten van 

vogelsoorten met een jaarrond beschermd nest betreft. Het plangebied (aardappelschuur) biedt 

geen verblijfplaatsen aan jaarrond beschermde broedvogels. De schuur functioneert 

vermoedelijk als roestplaats (verblijfplaats overdag) voor de kerkuil. In overleg met de 

Kerkuilenwerkgroep is overeengekomen dat voor het verwijderen van de roestplaats minimaal 

één alternatieve verblijfplaats dient te worden aangeboden. Nieuwe roestplaatsen dienen bij 

voorkeur op een andere plek te worden gerealiseerd dan waar de nestplaatsen aanwezig zijn. 

Hiervoor moet een ontheffing aangevraagd worden. 

 

Buiten de broedvogels dient rekening te worden gehouden met de foeragerende vogels. Voor 

deze vogels geldt een tijdelijk verlies aan areaal foerageergebied, echter elders zijn voldoende 

uitwijkmogelijkheden. Omdat de werkzaamheden slechts zorgen voor tijdelijk verlies aan 

foerageergebied en de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in gevaar komt, 

worden de verbodsbepalingen, onder artikel 3.1 van de Wet Natuurbescherming, niet 

overtreden. 

 

Negatieve effecten op algemene en jaarrond beschermde broedvogels kunnen niet zonder 

meer worden uitgesloten. Voor de kerkuil dienen mitigerende maatregelen genomen te worden 

(anders dan maatregelen in het kader van de algemene zorgplicht) en is het aanvragen van een 

ontheffing van de Wnb aan de orde. 

 

Rugstreeppad 

Het plangebied en omgeving (Schokland) biedt (mogelijk) geschikt habitat als leefgebied, 

voortplantings- of verblijfplaats voor de rugstreeppad.  

 

De locatie rondom de aardappelschuur is laag gelegen en erg drassig. De planontwikkeling 

veroorzaakt mogelijk een geschikt habitat in de vorm van een bouwplaats voor de 

rugstreeppad. In overleg met de heer A. Fopma van de Provincie Flevoland wordt een nader 

onderzoek naar de functionaliteit van het plangebied voor de rugstreeppad niet noodzakelijk 

geacht.  

 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient wel rekening te worden gehouden met 

voorkomen van de rugstreeppad door het treffen van beschermde maatregelen. Voorafgaand 

aan de werkzaamheden dient het plangebied ontoegankelijk te worden gemaakt. Bijvoorbeeld 

door het plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek. 
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Negatieve effecten op de rugstreeppad kunnen niet zonder meer worden uitgesloten. Voor de 

rugstreeppad dienen beschermde maatregelen genomen te worden. Het aanvragen van een 

ontheffing van de Wnb is niet aan de orde. 

 

7.3 Toetsing beschermde gebieden  

Het plangebied heeft geen status als beschermd Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde 

Natura 2000-gebied is de ‘Ketelmeer & Vossenmeer’. Deze ligt op circa 1,5 kilometer ten 

noordoosten van het plangebied. Gezien de locatie van het plangebied en de aard van de 

ingreep doet het voornemen geen afbreuk aan de instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-

gebied. Een onderzoek in het kader van de Wnb (Natura 2000-Voortoets) is niet nodig.  

 

Het plangebied maakt geen onderdeel van het NNN-gebied ‘Schokland’. Het voornemen heeft 

door de aard en omvang van de werkzaamheden geen negatieve invloed op de wezenlijke 

kenmerken en waarden van het NNN. Vanuit het provinciale natuurbeleid is er daarom geen 

bezwaar tegen de voorgenomen ingreep. Een nadere beoordeling (‘nee, tenzij’-beoordeling) is 

niet nodig. 
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8 Conclusie 

Het projectgebied heeft mogelijk een functie voor algemeen beschermde grondgebonden 

zoogdieren, reptielen en amfibieën, strikt beschermde amfibieën, vleermuizen, en algemeen en 

jaarrond beschermde broedvogelsoorten. In deze quickscan wordt het volgende geconcludeerd: 

- De verspreidingsgegevens en het oriënterend veldbezoek geven een voldoende duidelijk 

beeld van het (mogelijk) voorkomen van beschermde planten, grondgebonden zoogdieren, 

vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, libellen, vlinders, ongewervelden, vogels met een 

jaarrond beschermd nest en algemene broedvogels. 

- De planontwikkeling heeft naar verwachting geen negatieve effecten op planten, 

grondgebonden zoogdieren, reptielen, vissen, libellen, vlinders en ongewervelden. Voor 

deze soortgroepen behoeven geen mitigerende maatregelen genomen te worden (anders 

dan maatregelen in het kader van de algemene zorgplicht) en is het aanvragen van een 

ontheffing van de Wnb niet aan de orde. 

- Op basis van de verspreidingsgegevens en het oriënterend veldbezoek kan het gebruik van 

het plangebied door foeragerende vleermuizen, amfibieën en broedvogels niet worden 

uitgesloten.  

- De planontwikkeling heeft geen negatieve effecten op de gunstige staat van instandhouding 

van de foeragerende broedvogels en -vleermuizen. 

- Het plangebied biedt mogelijk geschikt habitat voor de jaarrond beschermde kerkuil. Voor 

de kerkuil dienen mitigerende maatregelen genomen te worden (anders dan maatregelen in 

het kader van de algemene zorgplicht) en is het aanvragen van een ontheffing van de Wnb 

aan de orde. 

- Het plangebied biedt mogelijk geschikte voortplantings- en/of verblijfplaatsen aan voor de 

rugstreeppad. In overleg met de heer A. Fopma van de Provincie Flevoland wordt een 

nader onderzoek naar de functionaliteit van het plangebied voor de rugstreeppad niet 

noodzakelijk geacht. Voorafgaand aan de werkzaamheden dienen beschermde 

maatregelen te worden getroffen. 

- Binnen deze quickscan is er vanuit gegaan dat de opslagloods blijft bestaan. Indien er 

voornemens zijn werkzaamheden uit te voeren bij de opslagloods dient (mogelijk) nader 

onderzoek naar onder andere huismussen, gierzwaluwen en/of vleermuizen plaats te 

vinden. 

- Voor alle soorten, ongeacht bescherming via natuurwetgeving of niet, geldt de zorgplicht 

waarbij een ieder voldoende zorg in acht neemt voor de in het wild levende dieren en 

planten en hun directe leefomgeving. 
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9 Advies en vervolgtraject 

9.1 Advies  

Zorgplicht  

Voor alle aanwezige soorten, ook die niet beschermd zijn via de Wnb, geldt altijd de zorgplicht 

(artikel 1.11). In de zorgplicht wordt gesteld dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen 

voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Dit betekent dat tijdens 

de werkzaamheden rekening dient te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van 

diverse algemene soorten. Aanwezige dieren dienen de gelegenheid te krijgen om het terrein 

zelfstandig te verlaten. Indien deze dieren het terrein niet zelfstandig kunnen verlaten, dienen 

deze te worden verplaatst naar geschikt habitat buiten de ingreep. De voorkeur gaat uit naar het 

uitvoeren van werkzaamheden in de minst kwetsbare periode.  

 
Minst kwetsbare periode 

Een groot deel van de verwachte schade aan de mogelijk aanwezige soorten is te voorkomen 

door buiten de kwetsbare periode van deze soorten te werken. Dat wil zeggen buiten de 

voortplantingsperiode. Voor deze periode zijn enkel richtdata te geven omdat deze sterk worden 

beïnvloed door de weersomstandigheden. Voor dit project wordt geadviseerd rekening te 

houden met de kwetsbare periode van (algemene) broedvogels. 

 

Werken buiten de broedperiode 

Geadviseerd wordt verstorende werkzaamheden buiten de kwetsbare periodes van de 

aanwezige soorten uit te laten voeren of te starten. Voor algemene broedvogels wordt 

geadviseerd de verstorende werkzaamheden buiten het broedseizoen (doorgaans tussen 15 

maart en 15 augustus) uit te laten voeren. Voor enkele vogelsoorten zoals uilen begint het 

broedseizoen vroeger in het jaar. Wordt er wel in het broedseizoen gewerkt dan dient 

voorafgaand aan de werkzaamheden een deskundige op het gebied van vogels te worden 

ingezet. De deskundige stelt vast of er broedsels aanwezig zijn en zo ja of deze worden 

verstoord door de toekomstige werkzaamheden. Het resultaat van deze controle kan gevolg 

hebben voor de uitvoering en planning indien er broedsels worden aangetroffen. 

 

Kerkuil 

In overleg met de Kerkuilenwerkgroep is overeengekomen dat voor het verwijderen van de 

roestplaats minimaal één alternatieve verblijfplaats dient te worden aangeboden. Nieuwe 

roestplaatsen dienen bij voorkeur op een andere plek te worden gerealiseerd dan waar de 

nestplaatsen aanwezig zijn. Geadviseerd wordt de kast op te hangen in de schokbetonschuur. 

Hiervoor moet een ontheffing aangevraagd worden. 

 

Rugstreeppad 

Bij de uitvoering van de werkzaamheden dient wel rekening te worden gehouden met 

voorkomen van de rugstreeppad door het treffen van beschermde maatregelen. Voorafgaand 

aan de werkzaamheden dient het plangebied ontoegankelijk te worden gemaakt. Bijvoorbeeld 

door het plaatsen van schermen van stevig plastic of worteldoek. 
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Verlichting 

Voorts wordt geadviseerd met de verlichting (tijdens de werkzaamheden en in de gebruiks-

situatie) rekening te houden met soorten die gevoelig zijn voor licht (bijvoorbeeld vleermuizen). 

Dit kan door het licht zo veel mogelijk te richten, niet tijdens de nacht en schemer te werken en 

strooilicht zo veel mogelijk te beperken. Verlichting dient zo veel mogelijk gedimd en gericht 

worden (figuur 9.1) en waar mogelijk zoveel mogelijk worden afgeschermd van geschikt habitat 

voor vleermuizen en andere lichtgevoelige soorten. 

 

Figuur 9.1: Voorbeeld gerichte verlichting. Links: ongerichte verlichting. Rechts: gerichte verlichting waarbij 
lichtverstoring wordt voorkomen. (Bron: Zoogdiervereniging, 2013) 

9.2 Geldigheid onderzoeksgegevens 

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de landelijk geldende richtlijnen. Het bevoegd gezag 

hanteert over het algemeen de volgende definitie voor de geldigheid van onderzoeken naar 

beschermde soorten: “Onderzoeksgegevens mogen maximaal 3 jaar oud zijn in gebieden waar 

weinig of geen ruimtelijke of kwalitatieve veranderingen zijn opgetreden in de afgelopen drie 

jaar. In gebieden waar dit niet voor geldt, moeten de gegevens recenter zijn”.  
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Overzicht bijlage(n) 

Bijlage 1  Wetgeving en beleid 

Bijlage 2  Literatuur 

Bijlage 3  Foto’s van het plangebied 

Bijlage 4  Regionale ligging 
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Bijlage 1  Wetgeving en beleid 

 

Wet natuurbescherming  

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) vervangt vanaf 1 januari 2017 de Natuurbeschermingswet 1998, 

Flora- en faunawet en de Boswet en voorziet hiermee in een gemoderniseerd wettelijk kader voor de 

bescherming van natuurgebieden, dier- en plantensoorten en houtopstanden. Een belangrijk deel van de 

in de wet opgenomen regels bestaat uit de omzetting van de internationale verplichtingen op het vlak van 

bescherming van de biologische diversiteit, in het bijzonder de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De Wnb 

richt zich in basis op:  

- het beschermen en ontwikkelen van de natuur, mede vanwege de intrinsieke waarde, en het 

behouden en herstellen van de biologische diversiteit, 

- het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur ter vervulling van maatschappelijke 

functies, en 

- het verzekeren van een samenhangend beleid gericht op het behoud en beheer van waardevolle 

landschappen, vanwege hun bijdrage aan de biologische diversiteit en hun cultuurhistorische 

betekenis, mede ter vervulling van maatschappelijke functies. 

 

De wet geeft ook invulling aan de in het bestuursakkoord natuur gemaakte afspraken over decentralisatie 

van taken en verantwoordelijkheden van het Rijk naar de provincies. De instrumenten en begrippenkaders 

van de Wnb zijn zo goed mogelijk afgestemd op andere onderdelen van het omgevingsrecht, in het 

bijzonder de toekomstige Omgevingswet.  

 

In de Wnb zijn, behalve meer algemene bepalingen over bevoegdheden, natuur- en landschapsbeleid, 

beleidsmonitoring en instrumenten ter bescherming van natuur en landschap ook specifieke regels 

opgenomen ter bescherming van bijzonder natuurwaarden. Het gaat dan in het bijzonder om de 

bescherming van natuurgebieden van Europees belang (Natura 2000-gebieden) en de bescherming van 

soorten die van nature in Nederland in het wild voorkomen die een specifieke bescherming behoeven. 

Deze onderwerpen zullen hieronder worden toegelicht. 

 

Zorgplicht 

Een belangrijk overkoepelend instrument is de zorgplicht (artikel 1.11) waarin gesteld wordt dat iedereen 

voldoende zorg in acht moet nemen voor Natura 2000-gebieden, bijzondere nationale natuurgebieden en 

voor alle in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. Deze zorg houdt in elk geval 

in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige 

gevolgen kunnen worden veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten: 

- dergelijke handelingen achterwege laat dan wel 

- indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of 

- voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk beperkt of ongedaan 

maakt (mitigatie).  
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Gebiedsbescherming 

In de Wnb zijn regels opgenomen die de bescherming van natuurgebieden van Europees belang die 

behoren tot het Natura 2000-netwerk. Deze gebieden worden beschermd om de gunstige staat van 

instandhouding van vogelsoorten, habitattypen en andere planten- en diersoorten te behouden en waar 

nodig te herstellen. Voor plannen of projecten met mogelijke schadelijke handelingen is in de Wnb een 

vergunningensysteem opgenomen. Hier aan gekoppeld kan het bevoegd gezag preventieve dwingende 

maatregelen opleggen om schadelijke effecten te voorkomen.  

 

Op basis van de Wnb wordt alleen nog bescherming geboden aan de zogenaamde Natura 2000-

gebieden, welke onderdeel zijn van het Europese netwerk van natuurgebieden. De eerder nationaal 

beschermde natuurmonumenten worden niet meer beschermd op grond van nationale wetgeving. Wel 

kunnen provincies ‘bijzondere provinciale natuurgebieden’ en bijzondere provinciale landschappen’ 

aanwijzen. Provincies kunnen eventueel zelf regelgeving opstellen voor deze gebieden.  

 

De gebiedsbescherming is gericht op de bescherming van aangewezen habitats en soorten binnen de 

gebieden. Significant negatieve effecten op het beschermde gebied zijn niet toegestaan, tenzij sprake is 

van dwingende redenen van groot openbaar belang, er geen alternatieven voorhanden zijn en alle schade 

wordt gecompenseerd. De wet voorziet eveneens in het beschermen van het gebied tegen handelingen 

buiten het Natura 2000-gebied met een mogelijk negatief effect op de beschermde habitats en hieraan 

gekoppelde soorten. Dit is geregeld op basis van de zogenaamde externe werking.  

 

Ten aanzien van Natura 2000-gebieden komen de uitvoeringsbevoegdheden voor het overgrote deel bij 

de provincies te liggen, met uitzondering van het aanwijzen van Natura 2000-gebieden en het vaststellen 

van de instandhoudingsdoelstellingen. Ten aanzien van de uitvoering is de provincie waarin een ingreep 

plaatsvindt, bevoegd. Voor rijkswateren blijft de rijksoverheid bevoegd.  

 

Soortenbescherming 

De in de Wnb gestelde regels ter bescherming van soorten voorzien in voorschriften ter bescherming van 

de van nature in het wild levende planten- en diersoorten. In dit deel staan de verplichte instrumenten van 

de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en de verdragen van Bern, Bonn en het biodiversiteitsverdrag centraal. 

Het is er op gericht om voor de beschermde soorten een gunstige staat van instandhouding te bereiken of 

te herstellen.  

 

Verbodsbepalingen 

De verboden, afwijkingsmogelijkheden en andere beschermingsmiddelen zijn direct overgenomen uit deze 

richtlijnen en verdragen en worden in de Wnb opgedeeld in drie beschermingsregimes. Elk van de drie 

beschermingsregimes kent zijn eigen soortenlijsten met daarbij eigen verbodsbepalingen en vereisten 

voor vrijstelling of ontheffingsverlening. Voor de eerste twee beschermingsregimes sluiten deze nauw aan 

bij de verboden en uitzonderingen uit respectievelijk de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. Voor de andere 

soorten geldt een minder strikt regime.  

 

Vogelrichtlijnsoorten: De bescherming van alle natuurlijk in het wild levende vogels van soorten die 

voorkomen in de EU als bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn en de niet in die bijlage genoemde 

geregeld voorkomende trekvogelsoorten (artikel 3.1; zie bijlage 1). Voor deze soorten gelden de volgende 

verboden: 
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lid 1: Het is verboden opzettelijk van nature in Nederland in het wild levende vogels van soorten als 

bedoeld in artikel 1 van de Vogelrichtlijn te doden of te vangen.  

lid 2: Het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid 

te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.  

lid 3: Het is verboden eieren van vogels als bedoeld in het eerste lid te rapen en deze onder zich te 

hebben.  

lid 4: Het is verboden vogels als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

lid 5: Het verbod, bedoeld in het vierde lid, is niet van toepassing indien de storing niet van wezenlijke 

invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort.  

 

Habitatrichtlijnsoorten: De bescherming van in het wild levende dieren en planten van soorten die 

voorkomen in de EU (zie bijlage 1) op grond van de Habitatrichtlijn (bijlagen I, II, IV en V) en soorten van 

de Conventie van Bern Appendix II en de Conventie van Bonn Appendix I (art. 3.5; zie bijlage 1). Voor 

deze soorten zijn in de Wnb de volgende verboden opgenomen: 

lid 1: Het is verboden in het wild levende dieren van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel a, bij de 

Habitatrichtlijn, bijlage II bij het Verdrag van Bern of bijlage I bij het Verdrag van Bonn, in hun 

natuurlijk verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen.  

lid 2: Het is verboden dieren als bedoeld in het eerste lid opzettelijk te verstoren.  

lid 3: Het is verboden eieren van dieren als bedoeld in het eerste lid in de natuur opzettelijk te vernielen 

of te rapen. 

lid 4: Het is verboden de voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in het eerste lid 

te beschadigen of te vernielen. 

lid 5: Het is verboden planten van soorten, genoemd in bijlage IV, onderdeel b, bij de Habitatrichtlijn of 

bijlage I bij het Verdrag van Bern, in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en 

te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. 

 

Andere soorten: De bescherming van niet onder de bovenstaande twee categorieën vallende zoogdieren, 

amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen, kevers en vaatplanten voorkomend in Nederland, 

vermeld in de bijlage van de Wnb (art. 3.10; zie bijlage 2). Voor deze soorten is onverminderd artikel 3.5 

eerste, vierde en vijfde lid het verboden om: 

lid 1a: in het wild levende zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers van 

de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel A, bij deze wet, opzettelijk te doden of te vangen. 

lid 1b: de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren als bedoeld in onderdeel a opzettelijk 

te beschadigen of te vernielen.  

lid 1c: vaatplanten van de soorten, genoemd in de bijlage, onderdeel B, bij deze wet, in hun natuurlijke 

verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te 

vernielen. 

Voor de zoogdier-, amfibie- en reptielsoorten opgenomen in de bijlage van artikel 3.10 geldt geen 

Europese verplichting tot bescherming. Deze soorten worden beschermd vanwege ecologische redenen of 

de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze dieren een bescherming behoeven. Hiermee 

geeft Nederland uitvoering aan de algemene verplichting van het Biodiversiteitsverdrag om kwetsbare en 

bedreigde dier- en plantsoorten te beschermen. 

 

 

 

Houtopstanden 
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Het doel van in de Wnb opgenomen de regels ten aanzien van houtopstanden blijft de blijft de 

instandhouding van het bosareaal. De kern wordt gevormd door een meldplicht, herplantplicht en 

mogelijke oplegging van een kapverbod. Deze regels vloeien als zodanig niet onmiddellijk voort uit 

internationale verplichtingen, maar is van wezenlijk belang in het licht van nationale èn internationale 

natuur-, landschaps- en milieudoelstellingen.  

 

De regels met betrekking tot houtopstanden zijn van toepassing op alle bossen en houtopstanden buiten 

de ‘bebouwde kom Wn’ groter dan 1.000 m2 en rijbeplantingen van meer dan 20 bomen. De wet verplicht 

om de grond waarop het bos heeft gestaan binnen 3 jaar opnieuw in te planten met bomen. Indien 

mogelijk is herplanting door natuurlijke verjonging ook toegestaan. Waar natuurlijke verjonging niet 

mogelijk of te verwachten is, bijvoorbeeld bij lintbeplantingen minder dan 30 meter breed, moet geplant 

worden met boomsoorten die aansluiten bij de groeiplaats. De begrenzing ‘bebouwde kom Wn’ wordt door 

de gemeente vastgesteld, maar hoeft niet samen te vallen met de bebouwde kom in het kader van de 

wegenverkeerswet. In geval een boom/bomen of andere houtopstanden binnen de bebouwde kom worden 

gekapt, dan kan een gemeentelijke (omgevings-)vergunning nodig zijn. Dit zal specifiek bij de betreffende 

gemeente moeten worden nagegaan. Struikbeplantingen groter dan 1.000 m2 vallen onder de wet, met 

uitzondering van éénrijige geschoren meidoornheggen die als zodanig zijn aangelegd en worden beheerd. 

Spontane bosopslag langs sloten, op natuurterreinen en braakliggende terreinen valt onder de Boswet, 

zodra sprake is van een bedekkings-percentage van 60% en een opslag van vijf jaar of ouder. De Boswet 

is niet van toepassing op: erven en tuinen, windschermen van bomen langs boomgaarden, éénrijige 

beplanting van populier of wilg op of langs landbouwgronden, Italiaanse populier, linde, paardenkastanje 

en treurwilg, vruchtbomen, kerstsparren en kweekgoed.  

 

Ook bevat de Wnb een basis om regels te stellen ter uitvoering van Europese regels die beogen te 

verzekeren dat in internationaal verband verhandeld hout en verhandelde houtproducten duurzaam zijn. 

 

Nesten 

De Wnb kent geen standaardperiode voor het broedseizoen van vogels. Het gaat erom of er een 

broedgeval is. Verblijfplaatsen van vogels die hun verblijfplaats het hele jaar gebruiken, zijn jaarrond 

beschermd. Slechts een beperkt aantal soorten bewoont het nest permanent of keert elk jaar terug naar 

hetzelfde nest. De meeste vogels maken elk broedseizoen een nieuw nest of zijn in staat om een nieuw 

nest te maken.  

 

Deze vogelnesten voor eenmalig gebruik vallen alleen tijdens het broedseizoen onder de bescherming van 

artikel 1.3 lid 2 van de Wnb. U heeft voor deze soorten geen ontheffing nodig voor werkzaamheden buiten 

het broedseizoen. En ook niet als u maatregelen treft die voorkomen dat deze soorten zich op de 

bouwplaats vestigen tijdens het broedseizoen. U mag dus buiten het broedseizoen nesten verplaatsen of 

verwijderen, maar daar zijn uitzonderingen op. 
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Nesten die het hele jaar door zijn beschermd 

Op de volgende categorieën gelden de verbodsbepalingen van artikel 1.3 lid 2 van de Wnb het gehele 

seizoen: 

1. nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als 

vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: steenuil). 

2. nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer 

honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats 

zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: roek, gierzwaluw en huismus). 

3. nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en 

die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de 

nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeeld: ooievaar, kerkuil en 

slechtvalk). 

4. vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn 

een nest te bouwen (voorbeeld: boomvalk, buizerd en ransuil). 

 

Deze categorieën zijn terug te vinden in de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’. 

 

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd 

In de ‘Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten’ worden de volgende soorten aangegeven als 

categorie 5. Deze zijn buiten het broedseizoen niet beschermd.  

5. nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben 

gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als 

de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. 

 

Aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten 

De aangepaste lijst met jaarrond beschermde nesten is indicatief en niet uitputtend. Als aanvulling op de 

vorige lijst zijn ook vogelsoorten opgenomen met niet jaarrond beschermde nesten. De soorten uit 

bovenstaande categorie 5 vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. 

Categorie 5-soorten zijn namelijk wel jaarrond beschermd als zwaarwegende feiten of ecologische 

omstandigheden dat rechtvaardigen. 

 

Natuurnetwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voormalige ecologische hoofdstructuur, EHS) is een netwerk van 

beschermde natuurgebieden, dat in de basis gevormd wordt door de al bestaande natuur, zoals duinen, 

heiden, bossen, meren en landgoederen. Aanvullend hierop worden nieuwe natuurgebieden ontwikkeld, 

bijvoorbeeld op gronden die eerst voor landbouw gebruikt werden. Ecologische natuurverbindingen 

verbinden deze gebieden met elkaar. 

In het NNN liggen: 

• bestaande natuurgebieden, waaronder de 20 nationale parken; 

• gebieden waar nieuwe natuur wordt aangelegd; 

• landbouwgebieden, beheerd volgens agrarisch natuurbeheer; 

• ruim 6 miljoen hectare grote wateren: meren, rivieren, de kustzone van de Noordzee en de 

Waddenzee; 

• Alle Natura 2000-gebieden. 
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Het NNN moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere Europese landen het aaneengesloten 

pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen. Het ruimtelijke beleid voor het NNN is gericht op 

behoud en ontwikkeling (spelregels EHS) van de wezenlijke kenmerken en waarden. Daarom geldt in 

deze gebieden het ‘nee, tenzij’-regime. Indien een voorgenomen ingreep de ‘nee, tenzij’-afweging met 

positief gevolg doorloopt kan de ingreep plaatsvinden, mits de eventuele nadelige gevolgen worden 

gemitigeerd en resterende schade wordt gecompenseerd. Indien de voorgenomen planontwikkeling met 

bijbehorende ingreep/ingrepen niet voldoet aan de voorwaarden uit het ‘nee, tenzij’-regime dan kan de 

ingreep niet plaatsvinden, tenzij het onderstaande van toepassing is. 

 

Saldobenadering 

In die gevallen waarbij het instrument saldobenadering van toepassing is hoeft het ’nee, tenzij’-

afwegingskader niet doorlopen te worden en is ook geen sprake van compensatie, zoals bij ingrepen 

onder het ’nee, tenzij’-regime. 

 

Harde eis hierbij is wel dat aan alle voorwaarden voor het toepassen van de saldobenadering wordt 

voldaan. Alleen dan is immers per saldo winst voor het NNN gegarandeerd. Is dit niet het geval dan geldt 

onverkort het ‘nee, tenzij’-regime. 

 

Beoordeling van effecten van een ingreep op het NNN 

Voor de beoordeling van de effecten van een ingreep en bij het nader invullen van de begrippen: ‘geen 

netto verlies’, ‘behoud van ambitie’, ’versterking van het NNN’ en ’kwaliteitsslag’ zijn de volgende 

aandachtspunten ten aanzien van natuurkwaliteit belangrijk: 

• zowel de actuele natuurwaarden als het vastgelegde natuurdoel zijn relevant; 

• natuurwaarden worden primair afgemeten aan doelsoorten en natuurlijkheid (de kwaliteitscriteria van 

natuurdoeltypen); 

• behoud en ontwikkeling van natuurwaarden zijn afhankelijk van het voldoen aan een reeks van 

randvoorwaarden (met name bodemgesteldheid, waterkwaliteit, processen in de omgeving, 

minimumoppervlakte en beheer). 

• significant negatieve effecten betreffen zowel natuur- als hun randvoorwaarden; 

• lokale ingrepen kunnen (negatieve) effecten hebben op drie schaalniveaus: lokaal, regionaal 

(kerngebied van het NNN) en landelijk (hele NNN). De vervangbaarheid van natuur hangt af van 

meerdere ecologische aspecten alsmede relevante nationale beleidsambities. 
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1 Inleiding en samenvatting 

In opdracht van de heer F. de Jager is een onderzoek naar wegverkeerslawaai, luchtkwaliteit, 

externe veiligheid en bedrijven en milieuzonering uitgevoerd voor het plangebied aan de 

Palenweg 3 te Nagele.  

 

Het plan heeft betrekking op het realiseren van een tweede woning ter plaatse van de huidige 

aardappelbewaarplaats aan de Palenweg 3 te Nagele, gemeente Noordoostpolder.  

 

Doel van het onderzoek wegverkeerslawaai is het bepalen van de optredende geluidbelasting 

vanwege de Palenweg en het toetsen van de berekende waarden aan de grenswaarden uit de 

Wet geluidhinder en, voor zover van toepassing, aan het gemeentelijk geluidbeleid. 

 

De woning in het plangebied is krachtens de Wet geluidhinder gelegen binnen de geluidzone 

van de Palenweg.  

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de gevel van de woning als gevolg 

van de Palenweg ten hoogste 41 dB bedraagt inclusief aftrek conform art. 110g Wgh. De 

geluidbelasting voldoet aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wgh. De Wet geluidhinder legt 

verder geen beperkingen op aan het plan.  

 

Doel van het onderzoek luchtkwaliteit is het vaststellen in welke mate de ontwikkeling bijdraagt 

aan de luchtverontreiniging. Het aantal woningen binnen deze ontwikkeling blijft ruim onder de 

grenzen uit de ‘Regeling niet in betekenende mate bijdragen’. Verder draagt het plan niet 

significant bij aan de lokale luchtkwaliteit. Er is sprake van een goed woon- en leefklimaat. 

 

Aan de hand van een inventarisatie van de publieke risicokaart is vastgesteld of er risicovolle 

inrichtingen, transportleidingen of transportassen voor gevaarlijke stoffen in de omgeving van 

het plangebied aanwezig zijn.  Geconcludeerd kan worden dat de aanwezige risicobronnen in 

de omgeving geen belemmering vormen voor de besluitvorming inzake het realiseren van een 

nieuwe woning in het plangebied.  

 

Op basis van de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ is beoordeeld of er sprake is van 

een goed woon- en leefklimaat. De afstand van de nieuwe woning tot de bestaande bedrijven is 

groter dan de van toepassing zijnde richtafstanden voor een rustige woonwijk. Er is sprake van 

een goed woon- en leefklimaat. De nieuwe woning vormt geen belemmering voor de 

bedrijfsvoering van bestaande bedrijven.  

 

  



 

6/20 — SOL007759 — Milieukundige onderzoeken — 2 —  

2 Algemeen 

Het plangebied is gelegen aan de Palenweg 3 te Nagele. Het plan heeft betrekking op het 

realiseren van een tweede woning ter plaatse van de huidige aardappelbewaarplaats. In figuur 

2-1 is het plan weergegeven.  

 

 

Figuur 2-1 Weergave plan 
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3 Akoestisch onderzoek wegverkeer 

3.1 Wettelijk kader 

3.1.1 Wet geluidhinder algemeen 

De Wgh beoogt de burger te beschermen tegen te hoge geluidbelastingen. In deze wet zijn 

onder meer de normen voor geluid als gevolg van weg- en railverkeerslawaai en industrielawaai 

vastgelegd. Bij ruimtelijke plannen dient rekening gehouden te worden met de in de Wgh 

opgenomen grenswaarden en bepalingen. In de Wgh gelden voorkeursgrenswaarden en 

maximaal toelaatbare grenswaarden voor de geluidbelasting op de gevel van een 

geluidgevoelige bestemming.  

 

Geluidgevoelige bestemming 

Tot de geluidgevoelige bestemmingen worden gerekend woningen, andere geluidsgevoelige 

gebouwen en geluidsgevoelige terreinen.  

 

De grenswaarden zijn niet van toepassing op een zogenaamde dove gevel. Dit is: 

• een bouwkundige constructie waarin geen te openen delen aanwezig zijn en met een in 

NEN 5077 bedoelde karakteristieke geluidwering die ten minste gelijk is aan het 

verschil tussen de geluidbelasting van die constructie en 33 dB (voor weg- en 

spoorweglawaai), alsmede; 

• een bouwkundige constructie waarin alleen bij uitzondering te openen delen aanwezig 

zijn, mits de delen niet direct grenzen aan een geluidgevoelige ruimte. 

 

Geluidbelasting 

De geluidbelasting vanwege een weg wordt berekend in de Europese dosismaat L day-evening-

night (Lden) in dB. De dagperiode is gelegen tussen 07.00 uur en 19.00 uur, de avondperiode 

bestaat uit de periode gelegen tussen 19.00 uur en 23.00 uur en de nachtperiode is gelegen 

tussen 23.00 en 07.00 uur. Het Lden houdt rekening met een straffactor voor de avond- en 

nachtperiode omdat het geluid in de avond- en nachtperiode als hinderlijker wordt ervaren dan 

overdag. De bepaling van het Lden verloopt volgens het gestelde in art 1 Wgh. 

 

De berekende geluidbelasting wordt gepresenteerd als een afgeronde waarde waarbij geldt dat 

een berekende waarde die eindigt op 0,50 wordt afgerond naar de meest nabij gelegen even 

waarde. Een berekende geluidbelasting van 48,50 dB wordt dus afgerond gepresenteerd als 48 

dB.  

 

Voorkeursgrenswaarde en hogere waarde 

In de Wgh zijn (voorkeurs)grenswaarden vastgesteld voor de geluidbelasting afkomstig van 

verschillende geluidsbronnen. Bij overschrijding van de voorkeursgrenswaarde maar niet van 

de maximale ontheffingswaarde kan een ontheffing van de voorkeursgrenswaarde worden 

aangevraagd bij het bevoegd gezag (art. 110a lid 1 Wgh). Een dergelijke ontheffing wordt een 

hogere waarde genoemd.  

 



 

8/20 — SOL007759 — Milieukundige onderzoeken — 2 —  

Wanneer ook de maximale te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden is in principe 

geen bouw van woningen of andere geluidsgevoelige bestemmingen mogelijk tenzij deze 

worden voorzien van dove gevels of andere (geluidreducerende) maatregelen.  

 

Meestal is het bevoegd gezag Burgemeester en Wethouders (hierna B&W) van de gemeente 

waarin het plan is gelegen. De Wgh dan wel het aanhangend ‘Besluit geluidhinder’ bevat 

gronden op basis waarvan mag worden afgeweken van de voorkeursgrenswaarden. De 

bevoegdheid tot het vaststellen van een hogere waarde vindt echter slechts toepassing indien 

zogenoemde bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen onvoldoende doeltreffend zijn, dan 

wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, 

vervoerskundige, landschappelijke of financiële aard (art. 110a lid 5 Wgh). Om dit aan te 

kunnen tonen geldt een onderzoeksplicht. Dit houdt in dat in ieder geval een onderzoek moet 

worden uitgevoerd naar de geluidbelasting zonder geluidreducerende maatregelen. Bij 

overschrijding van de voorkeursgrenswaarden moet de effectiviteit van maatregelen worden 

onderzocht om de geluidbelasting te reduceren tot de hoogst toelaatbare geluidbelasting 

respectievelijk de voorkeursgrenswaarde. 

 

Ten slotte kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat de bevoegdheid tot het 

vaststellen van hogere waarden alleen in bij die maatregel aan te geven gevallen kan worden 

toegepast (art. 110a lid 5 Wgh). Deze algemene maatregel van bestuur is het Besluit 

geluidhinder waarin in hoofdstuk 5 bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een verzoek 

om een hogere waarde als bedoeld in art. 110a lid 3 Wgh. In een ‘Hogere waarde beleid’ kan 

het bevoegd gezag aangeven in welke situaties en onder welke voorwaarden zij zal meewerken 

aan een verzoek.  

 

Cumulatie 

Art. 110f Wgh schrijft voor dat bij het vaststellen van hogere grenswaarden rekening wordt 

gehouden met de cumulatie van meerdere geluidbronnen. De wijze waarop de cumulatieve 

geluidbelasting dient te worden bepaald is opgenomen in art. 1.4 van het Reken- en 

meetvoorschrift geluid 2012. Volgens het gestelde in genoemd voorschrift wordt deze 

rekenmethode toegepast indien er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron. 

Daarbij moet vastgesteld worden of er sprake is van relevante blootstelling aan meerdere 

bronnen. Dit is alleen het geval indien de voorkeursgrenswaarde van die te onderscheiden 

bronnen wordt overschreden.  

 

Conform art 1.5 Bgh kan de gemeente alleen een hogere waarde vaststellen indien cumulatie 

van verschillende geluidsbronnen niet leidt tot onaanvaardbare geluidbelastingen. 

 

3.1.2 Wegverkeerslawaai 

 

Zones langs wegen 

De Wgh stelt eisen aan de in de omgeving van een weg toelaatbaar geachte geluidniveaus. Het 

gebied aan weerszijden van een weg waarbinnen aandacht aan het geluid dient te worden 

besteed wordt de geluidzone genoemd. De breedte van de zone is afhankelijk van het aantal 

rijstroken en de aard van de omgeving (stedelijk of buitenstedelijk). De omvang van de 

geluidzone is opgenomen in art. 74 Wgh. De definities van stedelijk en buitenstedelijk gebied 
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zijn opgenomen in art. 1 Wgh. Als buitenstedelijk gebied wordt aangemerkt het gebied buiten de 

bebouwde kom en het gebied binnen de zone van een auto(snel)weg voor zover liggend binnen 

de bebouwd kom. Conform art. 74 lid 2 bevindt zich geen zone langs wegen waarvoor een 

maximumsnelheid van 30 km/uur geldt of langs wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf 

aangeduid gebied (art. 74 lid 2 Wgh). In  Tabel 3-1 is een overzicht gegeven van de 

zonebreedtes.  

 

Tabel 3-1 Zonebreedte aan weerszijde van de weg 

Type gebied Aantal rijstroken Zonebreedte [m] 

Stedelijk 1 of 2 200 

3 of meer 350 

Buitenstedelijk 1 of 2 250 

3 of 4 400 

5 of meer 500 

 

3.1.3 Grenswaarden 

In tabel 3-2 volgt een overzicht van de diverse grenswaarden die van toepassing zijn voor 

nieuwe situaties binnen de zone van een weg. 

 

Tabel 3-2 Overzicht grenswaarden 

Situatie Voorkeursgrenswaarde 

[dB] 

Maximale ontheffingswaarde [dB] 

Stedelijk Buitenstedelijk 

Bestaande weg Woning nog niet 

geprojecteerd 

48 63 53 

Bestaande weg Te bouwen woning 

bij agrarisch bedrijf 

48 nvt 58 

Bestaande weg Vervangende 

nieuwbouw 

48 68 58/63* 

Nieuwe weg Woning aanwezig 

of in aanbouw 

48 63 58 

* De ontheffingswaarde van 63 dB geldt voor vervangende nieuwbouw binnen de zone van een 

auto(snel)weg gelegen binnen de bebouwde kom. 

 

Een nog niet geprojecteerde woning is een woning waarvoor het geldende bestemmingsplan 

het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen niet toestaat. Een woning 

in aanbouw is een nog niet aanwezige woning waarvoor de omgevingsvergunning voor de 

activiteit bouwen is afgegeven. 

 

Aftrek  art. 110g Wgh 

Op grond van verdere ontwikkelingen in de techniek en het treffen van geluidreducerende 

maatregelen aan motorvoertuigen is het de verwachting dat het wegverkeer in de toekomst 
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minder geluid zal produceren dan momenteel het geval is. Op basis van art. 110 g Wgh kan de 

Minister een aftrek vaststellen voor het in de toekomst stiller worden van motorvoertuigen. De 

aftrek als bedoeld in art. 110g Wgh staat vermeld in art. 3.4 van het Reken- en meetvoorschrift 

geluid 2012 en bedraagt: 

• 3 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg 

zonder aftrek conform art 110 g Wgh 56 dB is; 

• 4 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting vanwege de weg 

zonder aftrek conform art 110 g Wgh 57 dB is; 

• 2 dB voor wegen waarvoor de representatief te achten snelheid van lichte 

motorvoertuigen 70 km/uur of meer bedraagt en de geluidbelasting afwijkt van de 

bovenstaande waarden; 

• 5 dB voor overige wegen; 

• 0 dB bij het bepalen van de geluidwering van de gevel.  

 

3.1.4 Gemeentelijk geluidbeleid 

De gemeente Noordoostpolder heeft geen geluidbeleid met betrekking tot wegverkeer.  

 

3.1.5 Geluidsituatie in het kader van de ruimtelijke onderbouwing 

Indien van toepassing wordt naast de cumulatie in het kader van de Wgh, in het kader van een 

goede ruimtelijke onderbouwing, de cumulatie van alle relevante (zoneplichtige en niet-

zoneplichtige) wegen inzichtelijk gemaakt. 

 

3.2 Uitgangspunten onderzoek 

Voor het akoestisch onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende gegevens: 

• Verkeersgegevens aangeleverd door de gemeente d.d. 31 januari 2019; 

• Nieuwbouw 2e woonhuis Palenweg 3, Schokland, voorlopig ontwerp 26 oktober 2018, 

Studio SKA architectuur. 

 

3.2.1 Gegevens wegverkeerslawaai 

De gemeente Noordoostpolder beschikt niet over verkeersgegevens van de Palenweg (er zijn 

geen telgegevens beschikbaar en de weg is ook niet opgenomen in het verkeersmodel). Wel 

zijn telgegevens aangeleverd van de Ramsweg tussen de Palenweg en de Redeweg. In 2017 

zijn op dit wegvak gemiddeld 337 motorvoertuigen per weekdag geteld. Het is de verwachting 

dat de verkeersintensiteit op de Palenweg ongeveer vergelijkbaar is. Daarnaast is een 

berekening uitgevoerd met behulp van het rekenprogramma VI Lucht & Geluid van Infomil. Op 

basis van de algemene wegkenmerken berekent dit programma een verkeersintensiteit van 

11.072 motorvoertuigen per etmaal op de Palenweg waarbij wordt aangegeven dat de 

verkeersintensiteit een overschatting is. Aangezien uit telcijfers van de Provincie Flevoland blijkt 

dat op de N352 in 2017 ongeveer 5.500 motorvoertuigen per weekdag rijden, zijn de berekende 

verkeerscijfers met het rekenprogramma VI Lucht & Geluid zeker een overschatting van de 

werkelijkheid. Daarom is besloten de geluidbelasting te berekenen op basis van de telgegevens 

van de Palenweg. 
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In tabel 3-3 is een overzicht opgenomen van de gehanteerde verkeersgegevens. De 

aangeleverde verkeersgegevens zijn opgenomen in bijlage 1. 

 

Tabel 3-3 Overzicht verkeersgegevens 

Weg Intensiteit [mvt/etmaal] Snelheid [km/uur] Wegdektype 

Palenweg 337 60 Referentiewegdek 

 

De Palenweg is gelegen in buitenstedelijk gebied en heeft 1 tot 2 rijstroken. De zonebreedte 

bedraagt 250 meter. De nieuwe woning is gelegen binnen de zone van de weg. Op basis van 

de representatief te achten snelheid bedraagt de aftrek conform art. 110g Wgh 5 dB.  

 

De berekening van de geluidbelasting Lden op de gevel van de woning zijn uitgevoerd conform 

het ‘Reken- en meetvoorschrift geluid 2012’, zoals bedoeld in art. 110 Wgh. Gezien de situatie 

ter plaatse is voor de berekeningen gebruik gemaakt van standaard rekenmethode I uit bijlage 

III voor wegverkeerslawaai.  

 

Het invallende geluidniveau is bepaald op de gevel van de woning op een hoogte van 1,5 en 

4,5 meter boven plaatselijk maaiveld.  

 

3.3 Berekeningsresultaten 

In tabel 3-4 is de geluidbelasting op de woning weergegeven op 1,5 en 4,5 meter hoogte. De 

berekeningsresultaten zijn tevens opgenomen in bijlage 2.  

 

Gevel Hoogte [m] Lden [dB] exclusief aftrek 

art. 110g Wgh 

Lden [dB] inclusief aftrek 

art. 110g Wgh 

West 1,5 45 40 

West 4,5 46 41 

 

Uit de berekeningsresultaten blijkt dat de geluidbelasting op de nieuwe woning maximaal 46 dB 

Lden bedraagt exclusief aftrek conform art. 110g Wgh en 41 dB Lden inclusief aftrek.  

 

3.3.1 Toetsing en gevoeligheidsanalyse 

De geluidbelasting als gevolg van de Palenweg voldoet ruim aan de voorkeursgrenswaarde uit 

de Wet geluidhinder. 

 

Aanvullend op deze berekening is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd om te bepalen hoeveel 

verkeersbewegingen nodig zijn voor een geluidbelasting van 48 dB Lden inclusief aftrek op 4,5 

meter hoogte.1 Deze berekening is opgenomen in bijlage 3. Uit de berekening blijkt dat 1.856 

motorvoertuigen per etmaal nodig zijn. Dit zijn ruim 5 maal zo veel voertuigen als nu gebruikt 

voor de berekeningen. Zelf als de huidige intensiteiten een onderschatting zijn van de 

                                                      
1 Uitgaande van dezelfde verdeling over de verschillende perioden en voertuigtypen. 
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werkelijkheid dan is het niet aannemelijk dat de verkeersintensiteit zo veel hoger is dat de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB Lden inclusief aftrek art. 110 g Wgh wordt overschreden.  

 

3.3.2 Geluidbelasting in het kader van de ruimtelijke ordening 

De nieuwe woning is alleen gelegen binnen de zone van de Palenweg daarnaast zijn er geen 

niet-zoneplichtige wegen gelegen in de omgeving van het plangebied. De gecumuleerde 

geluidbelasting is gelijk aan de berekende geluidbelasting. Aangezien deze geluidbelasting ruim 

lager is dan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder, is er sprake van een goed 

woon- en leefklimaat.  

 

3.4 Conclusie 

Er wordt ruim voldaan aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. De Wgh legt 

geen verdere restricties op aan het plan, tevens is er sprake van een goed woon- en 

leefklimaat.  
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4 Luchtkwaliteit 

4.1 Niet in betekenende mate 

In artikel 5.16 van de gewijzigde Wet milieubeheer is vastgelegd onder welke voorwaarden 

bestuursorganen de bevoegdheden uit lid 2 mogen uitoefenen. De bevoegdheid tot het 

vaststellen van een bestemmingsplan is opgenomen in artikel 5.16 lid 2 als een bevoegdheid 

waarbij de luchtkwaliteit in de besluitvorming moet worden meegewogen. 

 

Als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan, vormen de luchtkwaliteitseisen geen 

belemmering voor het uitoefenen van de bevoegdheid: 

• er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde; 

• een project leidt – al dan niet per saldo – niet tot een verslechtering van de 
luchtkwaliteit;  

• een project draagt “niet in betekenende mate” bij aan een verslechtering van de 
luchtkwaliteit, hetgeen inhoudt dat door het project de luchtkwaliteit met minder dan 3% 
verslechtert;  

• een project past binnen het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit), 
of binnen een regionaal programma van maatregelen. 

De 3%-grens van een project dat ‘niet in betekenende mate bijdraagt’, is ook omgezet in een 

getalsmatige grens. Als deze getalsmatige grens (hieronder) niet wordt overschreden, wordt er 

onder deze 3%-grens gebleven. 

• kantoorlocaties: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak bij 1 ontsluitingsweg, 200.000 m2 
bruto vloeroppervlak bij 2 ontsluitingswegen (voorschrift 3A.1); 

• woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitingsweg, 3.000 woningen bij 
2 ontsluitingswegen (voorschrift 3A.2). 

In dit geval wordt 1 woning gerealiseerd. Dit valt ruim onder de hiervoor vermelde drempel, wat 
inhoudt dat het project de luchtkwaliteit met minder dan 3% verslechtert. 

Op grond van artikel 5.16 lid 1 onder c. Wm jo. artikel 5.16 lid 4 Wm jo. artikel 4 lid 1 Besluit niet 
in betekenende mate jo. bijlage 4a voorschrift 3A.2, draagt de bouw van 1 nieuwe woning niet in 
betekenende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit.  

4.2 Leefklimaat 

De ontwikkeling van de woning draagt niet in betekenende mate bij aan een verslechtering van 

de luchtkwaliteit. Vanuit een goede ruimtelijke ordening moet echter ook worden aangetoond 

dat het verantwoord is om te bouwen in de omgeving van het projectgebied en dat de 

toekomstige bewoners een goed woon- en leefklimaat wordt geboden.  

 

De luchtkwaliteit ter plaatse van het projectgebied laat de ontwikkeling van woningen toe. Uit de 

grootschalige concentratiekaart Nederland blijkt dat de concentratie stikstofdioxide (NO2) in de 

omgeving van het plangebied in 2017 10 tot 15 µg/m3 bedraagt, in de toekomst (2020) neemt 

de concentratie af naar minder dan 10 µg/m3. Hiermee wordt ruim voldaan aan de wettelijke 

grenswaarde van 40 µg/m3. De concentratie fijnstof (PM10) bedraagt in 2017 en in de toekomst 

(2020) minder dan 18 µg/m3. Ook voor PM10 geldt dat ruim wordt voldaan aan de wettelijke 

grenswaarde van 40 µg/m3. De concentratie fijnstof (PM2,5) bedraagt in 2017 en in de toekomst 
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(2020) minder dan 10 µg/m3. De concentratie PM2,5 voldoet ruim aan de wettelijke grenswaarde 

van 25 µg/m3. Daarnaast wordt voor alle beschouwde stoffen voldaan aan de advieswaarden 

van de wereldgezondheidsorganisatie (who). Het plan heeft geen significante invloed op deze 

concentraties. De luchtkwaliteit ter plaatse is goed. 

 

4.3 Conclusie 

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van 1 woning. Op basis van de ‘Regeling niet in 

betekenende mate bijdragen’ draagt de bouw van 1 woning niet in betekenende mate bij aan de 

verslechtering van de luchtkwaliteit. De aanwezige concentraties luchtverontreinigende stoffen 

zijn zo laag dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat. De ontwikkeling is niet in strijd 

met het bepaalde in de Wet milieubeheer en de eisen omtrent een goed woon- en leefklimaat.  
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5 Externe veiligheid 

5.1 Plangebied en risicobronnen 

Het voornemen bestaat uit de realisatie van 1 woning. In de onmiddellijke omgeving van het 

plangebied zijn geen externe veiligheidsrisicobronnen gesitueerd. Op grotere afstand is dat wel 

het geval. Op basis van de publieke risicokaart zijn de risicobronnen in figuur 5-1 

geïnventariseerd. 

 

 

Figuur 5-1 Overzicht risicobronnen in de omgeving van het plangebied (rode punt) 

De risicobronnen bestaan uit bovengrondse opslagtanks bij diverse bedrijven en transport van 

gevaarlijke stoffen over de N50 en de N352.  

 

5.2 Analyse plaatsgebonden risico 

Een risicocontour (ofwel plaatsgebonden risico) geeft aan hoe groot in de omgeving de 

overlijdenskans is door een ongeval met een risicobron: binnen de contour is het risico groter, 

buiten de contour is het risico kleiner. 

 

Het plaatsgebonden risico is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt als 

rechtsreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die plaats 

permanent en onbeschermd verblijft. 
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Uit de risicokaart blijkt dat voor de bovengrondse tanks een risicocontour van 20 tot 25 meter 

geldt. De afstand tot de meest nabij gelegen tank bedraagt circa 1,4 kilometer. De bronnen zijn 

geen belemmering voor de nieuwbouw.  

 

Het gevaarlijk transport over de weg betreft het transportroutedeel N50: afrit N352 -  Afrit N307. 

Dit deel is gelegen op circa 3,5 kilometer van het plangebied. De risicocontour van deze bron 

bedraagt 0 meter. De bron levert daarmee geen belemmering op voor de nieuwbouw. 

 

Daarnaast vindt er transport van gevaarlijke stoffen plaats over de Provinciale weg N352 Urk – 

Vollenhoven. Dit deel is gelegen op circa 1,3 kilometer van het plangebied. De risicocontour van 

deze bron bedraagt 0 meter. De bron levert daarmee geen belemmering op voor de 

nieuwbouw. 

 

5.3 Analyse groepsrisico 

Het groepsrisico wordt bepaald binnen het invloedsgebied van een risicovolle activiteit. Dit 

invloedsgebied wordt begrensd door de 1% letaliteitgrens (tenzij anders bepaald): de afstand 

waarop nog 1% van de blootgestelde mensen in de omgeving komt te overlijden bij een 

calamiteit met gevaarlijke stoffen. 

 

Voor de bovengrondse tanks bedraagt de afstand tot de grens van het invloedsgebied 25 meter 

of minder. De inrichtingen bevinden zich op minimaal 1,4 kilometer afstand van het plangebied. 

Nader onderzoek met betrekking tot het groepsrisico is voor de bovengrondse tanks niet 

noodzakelijk.  

 

Het transportroutedeel N50: afrit N352 -  Afrit N307 is een Basisnetroute. Deze route bevindt 

zich op meer dan 200 meter afstand van het plangebied. Op basis van het Besluit externe 

veiligheid transportroutes, is nader onderzoek naar het groepsrisico niet noodzakelijk. 

 

Over de Provinciale weg N352 vindt uitsluitend transport van brandbare vloeistof (LF1 – diesel) 

plaats. Gezien de beperkte hoeveelheden van het transport en de grote afstand tot het 

plangebied is nader onderzoek naar het groepsrisico niet noodzakelijk. 

 

5.4 Conclusie 

De aanwezige risicobronnen in de omgeving vormen geen belemmering voor de besluitvorming 

inzake het realiseren van een nieuwe woning in het plangebied.  
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6 Bedrijven en milieuzonering 

6.1 Toetsingskader 

Door bij de realisatie van gevoelige functies (zoals woningen) voldoende afstand in acht te 

nemen tot milieubelastende activiteiten (zoals bedrijven) kan hinder en gevaar worden 

voorkomen. Daarnaast kan worden voorkomen dat bedrijfsbelangen worden geschaad. Door 

middel van een onderzoek bedrijven & milieuzonering wordt onderzocht of de toekomstige 

woningen mogelijk een belemmering vormen voor bestaande omringende bedrijven.  

 

Ten behoeve van de milieuhygiënische afweging in het kader van de ruimtelijke onderbouwing 

wordt voor de meest nabij gelegen bedrijven aansluiting gezocht bij het stappenplan uit de 

VNG-publicatie “Bedrijven en milieuzonering”.  

 

De VNG-publicatie is een algemeen geaccepteerd instrument om na te gaan of er sprake is van 

een goede ruimtelijk ordening in situaties waar woningen dicht bij bedrijven worden voorzien. In 

voorliggend onderzoek is gebruik gemaakt van de meest recente versie uit 2009. De VNG-

publicatie geeft richtafstanden per bedrijfscategorie. De afstanden worden gegeven voor een 

aantal milieuaspecten, met name geur, stof, geluid en gevaar. De afstanden gelden tussen de 

perceelsgrens van het bedrijf en de gevels van woningen. Indien deze afstanden worden 

gerespecteerd is er sprake van een milieuhygiënisch te verantwoorden situatie en een goede 

ruimtelijk ordening. Indien één van deze afstanden niet wordt gerespecteerd is nader onderzoek 

noodzakelijk om na te gaan of alsnog sprake kan zijn van een milieuhygiënisch verantwoorde 

situatie.  

 

Het toetsingskader bestaat uit 4 stappen. In stap 1 wordt een afweging gemaakt aan de hand 

van de in de publicatie genoemde richtafstanden. Indien woningen op kleinere afstand zijn 

gelegen dan de richtafstanden kan voor het betreffende plandeel in stap 2, 3 of 4 gemotiveerd 

worden afgeweken van de richtafstanden.  

 

De richtafstanden voor verschillende bedrijfscategorieën worden vermeld in hoofdstuk 1 (lijst 1) 

van de VNG-publicatie. De richtafstanden die in de lijst zijn opgenomen gelden voor het 

gebiedstype rustige woonwijk en rustig buitengebied. 

 

6.2 Milieuhygiënische afweging op basis van afstanden 

Door de gemeente Noordoostpolder is een lijst aangeleverd van bedrijven en inrichtingen in de 

omgeving van de planlocatie. Dit overzicht is weergegeven in tabel 6-1. De ligging van de 

bedrijven is weergegeven in figuur 6-1. Op basis van het bestemmingsplan ‘Landelijk gebied 

2004’ kan ter plaatse van de Palenweg 10 een agrarisch verwerkings- en loonwerkbedrijf 

gevestigd worden.  
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Tabel 6-1 Overzicht bedrijven in de omgeving van het plangebied 

Nr. Adres Milieumelding /  - milieuvergunning Kamer van Koophandel 

1 Palenweg 2 Akkerbouwbedrijf Opslag in distributiecentra en overige opslag 

2 Palenweg 4 Boomkwekerij Idem 

3 Palenweg 5 Akkerbouwbedrijf - 

4 Palenweg 6 Vrijgekomen boerderij Schrijven en overige scheppende kunst 

5 Palenweg 8 Pluimveehouderij (waarschijnlijk sinds 

2007 niet meer aanwezig) 

Overige zakelijke dienstverlening 

6 Palenweg 10 Akkerbouwbedrijf Bemiddeling in onroerend goed 

7 Palenweg 12 Vrijgekomen boerderij Financiële holding; Yacht en boatservices; 

groothandel in overige machines 

8 Palenweg 14 Akkerbouwbedrijf Transportbedrijf agrarische sector 

9 Keileemweg 1 Bezoekerscentrum De Gesteentetuin 

St. Flevolandschap 

- 

 

 

Figuur 6-1 Ligging inrichtingen (nummers) ten opzichte van plangebied (rode punt) 
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In tabel 6-2 is een overzicht opgenomen van de richtafstanden die gelden voor de bedrijven uit 

tabel 6-1. 

 

Tabel 6-2 Overzicht richtafstanden 

SBI-2008 Omschrijving Afstanden per aspect [m], rustige 

woonwijk 

Grootste 

afstand [m] 

Geur Stof  Geluid Gevaar 

011,012,013 Akkerbouw 10 10 30 10 30 

011,012,013 Boomkwekerij (vergelijkbaar met 

fruitteelt) 

10 10 30 10 30 

0147 Pluimveehouderij 200 30 50 0 200 

94991 Bezoekerscentrum 0 0 30 0 30 

52102,52109 Opslag (distributiecentra) 30 10 50 50 50 

9101,9102 Kunst (bibliotheken, musea, 

ateliers) 

0 0 10 0 10 

63,69-71, 

73,74,77, 

78,80-82 

Overige zakelijke dienstverlening 0 0 10 0 10 

41,68 Bemiddeling in onroerend goed 0 0 10 0 10 

64,65,66 Financiële holding 0 0 10 0 10 

301,3315 Yacht en boatservices* 30 30 50 10 50 

466 Groothandel in overige machines 0 10 50 0 50 

494 Transportbedrijf (b.o. <= 1000 m2) 0 0 50 30 50 

016 Diensverlening t.b.v. de landbouw, 

algemeen (o.a. loonbedrijven) b.o. 

> 500 m2 

30 10 50 10 50 

* Exacte aard van de werkzaamheden op deze locatie is onbekend. Gezien de locatie is de inschatting gemaakt dat 

geen grote schepen op deze locatie worden gebouwd. 

 

De grootste afstand in tabel 6-2 bedraagt 200 meter. Dit betekent dat voor alle bedrijven die op 

meer dan 200 meter zijn gelegen wordt voldaan aan de richtafstand. Binnen deze afstand zijn 

alleen de bedrijven 3, 6 en 7 gelegen.  

 

3. Palenweg 5, Akkerbouwbedrijf 

Op basis van de VNG-publicatie bedraagt de richtafstand voor een akkerbouwbedrijf 30 meter. 

De afstand van de grens van de inrichting tot de nieuwe woning op het perceel Palenweg 3 is 

circa 100 meter. De richtafstand wordt gerespecteerd.  

 

6. Palenweg 10, Akkerbouwbedrijf, bemiddeling in onroerend goed 

Aan de Palenweg 10 is een akkerbouwbedrijf en een bedrijf in de bemiddeling van onroerend 

goed gevestigd. De grootste richtafstand bedraagt op basis van de VNG-publicatie 30 meter. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid om op deze locatie een loonwerkbedrijf te vestigen. De 
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grootste richtafstand voor deze activiteit is conform de VNG-publicatie 50 meter. De afstand van 

de perceelsgrens tot de nieuwe woning op het perceel Palenweg 3 is 50 meter. De richtafstand 

wordt gerespecteerd.  

 

7. Palenweg 12, Vrijgekomen boerderij, financiële holding, yacht en boatservices, groothandel 

in overige machines 

Voor de vrijgekomen boerderij wordt geen richtafstand gehanteerd, omdat er geen boerenbedrijf 

meer is gevestigd. Voor de overige bedrijfsactiviteiten geldt op basis van de VNG-publicatie een 

maximale richtafstand van 50 meter. De afstand van de grens van de inrichting tot de nieuwe 

woning op het perceel Palenweg 3 is circa 110 meter. De richtafstand wordt gerespecteerd.  

 

Uit bovenstaande afweging blijkt dat voor alle bedrijven wordt voldaan aan de richtafstanden op 

basis van de VNG-publicatie bedrijven en milieuzonering. Er is sprake van een goede 

ruimtelijke ordening.  

 

6.3 Belemmering van bestaande bedrijven 

Naast de toets of wordt voldaan aan de richtafstanden wordt ook gekeken of de nieuwe woning 

mogelijk belemmerend kan werken voor bestaande bedrijven. Er is sprake van een mogelijke 

belemmering indien de woning dichter bij bestaande bedrijven komt te liggen dan de reeds 

bestaande woningen.   

 

De nieuwe woning komt dichter bij het bedrijf aan de Palenweg 8 te liggen. Op deze locatie is 

een bedrijf in overige zakelijke dienstverlening gevestigd. Een dergelijk bedrijf valt onder de 

algemene regels van het Activiteitenbesluit. Ondanks de kortere afstand tot dit bedrijf is het de 

verwachting dat de nieuwe woning geen belemmering vormt voor de bedrijfsvoering.  

 

Voor de Palenweg 10 geldt dat ten oosten van de inrichting de bestaande woning Palenweg 3 is 

gelegen op kortere afstand van de inrichting. De nieuwe woning is meer in noordoostelijke 

richting gelegen. Gezien de ligging van de inrit en de gebouwen van het bestaande bedrijf is het 

de verwachting dat de nieuwe woning geen belemmering vormt voor de bedrijfsvoering.  

 

De nieuwe woning vormt geen belemmering voor de bestaande bedrijven.  
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Bijlage 1 
Verkeersgegevens 



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

LENGTE RAPPORT

Locatie
Code NOP084
Naam Ramsweg
Plaats Ens
Omschrijving tussen Palenweg en Redeweg

Meting
Naam najaar 2017
Periode 31-10-2017

6-11-2017
Interval 1 uur

Rijstroken Telpuntcode Teller Kanaal Omschrijving
1 084001 2228 2 Palenweg - Redeweg (1)
2 084001 2228 1 Redeweg - Palenweg (1)

WEEKDAG GEMIDDELDEN

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

00:00 1 0 0 1 0,3 0
01:00 0 0 0 0 0,0 0
02:00 0 0 0 0 0,0 0
03:00 0 0 0 0 0,0 0
04:00 1 0 0 1 0,3 0
05:00 4 0 0 4 1,2 0
06:00 17 0 0 17 5,1 0
07:00 20 2 1 23 6,9 0
08:00 16 1 1 18 5,4 0
09:00 13 1 1 15 4,5 0
10:00 14 1 2 17 5,1 0
11:00 15 1 2 18 5,4 0
12:00 17 1 2 20 6,0 0
13:00 21 2 1 24 7,2 0
14:00 27 1 2 30 9,0 0
15:00 27 1 2 30 9,0 0
16:00 36 1 2 39 11,7 0
17:00 31 1 1 33 9,9 0
18:00 13 0 1 14 4,2 0
19:00 8 0 1 9 2,7 0
20:00 7 0 1 8 2,4 0
21:00 6 0 1 7 2,1 0
22:00 4 0 0 4 1,2 0
23:00 2 0 0 2 0,6 0

INDEXEN GEBASEERD OP VOLLEDIGE INTERVALLEN

Tijd Klassen Fout
Lengte (m)

Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Abs. Idx. Rel.
Tot. 0-24 300 89,0 15 4,5 22 6,5 337 100,0 100,0 0
Tot. 0-7 23 95,8 0 0,0 1 4,2 24 100,0 7,1 0
Tot. 7-19 250 88,3 14 4,9 19 6,7 283 100,0 84,0 0
Tot. 19-24 27 90,0 1 3,3 2 6,7 30 100,0 8,9 0
Tot. 23-7 24 96,0 0 0,0 1 4,0 25 100,0 7,4 0

Totaal

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

21-2-2019 15:48 Pagina 1
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Bijlage 2 
Berekeningsresultaten wegverkeer 

 



Algemene gegevens SRM1: RMG2012

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
Lichte motorvoertuigen 20,83333 6,5 3 60 60 60
Middelzware motorvoertuigen 1,166667 0,25 0 60 60 60
Zware motorvoertuigen 1,583333 0,5 0,125 60 60 60

Afstand tot weg 37 m
Hoogte weg 0 m
Hoogte waarnemer 1,5 m
Afstand tot kruispunt 0 m
Afstand tot obstakel 0 m
Objectfractie 0,35
Bodemfactor 0,5
Type wegdek

0
Berekening geluidbelasting

Optrekcorrectie 0,00 dB
Reflectieterm 0,53 dB
Afstandsdemping 15,68 dB
Luchtdemping 0,26 dB
Bodemdemping 2,53 dB
Meteo-effect 1,69 dB

Dag Avond Nacht
Emissie 64,11 58,90 54,39 dB(A)
Equivalent geluidniveau 44,47 39,27 34,76 dB(A)

Lden 44,54 dB
Aftrek conform art. 110g Wgh 5 dB

Lden na aftrek 39,54 dB

Snelheid < 70 km/h

referentiewegdek

Snelheid [km/h]Voertuigintensiteit [mvt/h]



Algemene gegevens SRM1: RMG2012

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
Lichte motorvoertuigen 20,83333 6,5 3 60 60 60
Middelzware motorvoertuigen 1,166667 0,25 0 60 60 60
Zware motorvoertuigen 1,583333 0,5 0,125 60 60 60

Afstand tot weg 37 m
Hoogte weg 0 m
Hoogte waarnemer 4,5 m
Afstand tot kruispunt 0 m
Afstand tot obstakel 0 m
Objectfractie 0,35
Bodemfactor 0,5
Type wegdek

0
Berekening geluidbelasting

Optrekcorrectie 0,00 dB
Reflectieterm 0,53 dB
Afstandsdemping 15,68 dB
Luchtdemping 0,26 dB
Bodemdemping 2,03 dB
Meteo-effect 0,86 dB

Dag Avond Nacht
Emissie 64,11 58,90 54,39 dB(A)
Equivalent geluidniveau 45,80 40,59 36,09 dB(A)

Lden 45,87 dB
Aftrek conform art. 110g Wgh 5 dB

Lden na aftrek 40,87 dB

Snelheid < 70 km/h

referentiewegdek

Snelheid [km/h]Voertuigintensiteit [mvt/h]
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Bijlage 3 
Gevoeligheidsanalyse wegverkeer 

 

 



Algemene gegevens SRM1: RMG2012

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht
Lichte motorvoertuigen 125 13 12 60 60 60
Middelzware motorvoertuigen 7 0,5 0 60 60 60
Zware motorvoertuigen 9,5 1 0,5 60 60 60

Afstand tot weg 37 m
Hoogte weg 0 m
Hoogte waarnemer 4,5 m
Afstand tot kruispunt 0 m
Afstand tot obstakel 0 m
Objectfractie 0,35
Bodemfactor 0,5
Type wegdek

0
Berekening geluidbelasting

Optrekcorrectie 0,00 dB
Reflectieterm 0,53 dB
Afstandsdemping 15,68 dB
Luchtdemping 0,26 dB
Bodemdemping 2,03 dB
Meteo-effect 0,86 dB

Dag Avond Nacht
Emissie 71,89 61,91 60,42 dB(A)
Equivalent geluidniveau 53,58 43,60 42,11 dB(A)

Lden 52,56 dB
Aftrek conform art. 110g Wgh 5 dB

Lden na aftrek 47,56 dB

Snelheid < 70 km/h

referentiewegdek

Snelheid [km/h]Voertuigintensiteit [mvt/h]
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datum 22-2-2019
dossiercode    20190222-37-19945

Geachte heer/mevrouw marije de blocq,

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

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

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

Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

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

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

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

2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf



2.1. Thema veiligheid 

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

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

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

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

Het plangebied ligt niet buitendijks.

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

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

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

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

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

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto oppervlakte
nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,5% van

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

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

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

[/ALS_kunstwerken=ja]



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

- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.

Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking.
Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Begroeiing in de watergang;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Bodemgrondslag;
● Hellingsgraad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp van het onderhoudspad c.q. obstakelvrije werkstrook:

● Begroeiing rondom het onderhoudspad;
● Breedte onderhoudspad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend onderhoud een mogelijkheid. De watergang dient in het
geval gekozen wordt voor varend onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:

● Bodembreedte van minimaal 1 meter;
● Diepte van minimaal 1,2 meter;
● Waterbreedte van minimaal 7 meter;
● Helling onderwatertalud is maximaal 1:3;
● Doorvaarhoogte van minimaal 1,5 meter vanaf het streefpeil;
● Te water plaats.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking.
Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Bodembreedte;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Diepte;
● Doorvaarhoogte;
● Hellingsgraad onderwatertalud;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp te waterlaat plaats:

● Bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
● Bodemgrondslag;
● Constructie (standaardtekening op te vragen bij het waterschap);
● Inzamelpunt en afvoer van maaisel;
● Taludhelling.

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

2.2.3 Anticiperen op watertekort

Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu toe ligt de



nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem droge periodes zullen
echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op anticiperen.

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

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

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

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit

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

 

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

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

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

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

 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

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

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

[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

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

 

___________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan met de door u



ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels
Artikel 1  Begrippen

1.1  plan
Het bestemmingsplan Landelijk gebied, Palenweg 3 te Nagele met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00644-VS01 van de gemeente Noordoostpolder.

1.2  bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij behorende 
bijlagen.

1.3  aanduiding
Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 
gronden.

1.4  aanduidingsgrens
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  aan huis verbonden bedrijf
De in Bijlage 1 '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 een woning doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig 
loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder de woning opnieuw te 
doorkruisen of in het erf achter de woning te komen. 

1.8  ander bouwwerk
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde.

1.9  bebouwing
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.10  bebouwingsgebied
Achtererfgebied alsmede de grond onder de woning, uitgezonderd de grond onder de 
oorspronkelijke woning.

1.11  bebouwingspercentage
De oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gronden 

1.12  bestaand
a. Met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in 

vastgesteld ter visie leggen van het plan; 
b. Met betrekking tot gebruik: het gebruik ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van het 

plan. 

1.13  bestemmingsgrens
De grens van een bestemmingsvlak.
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1.14  bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.15  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

1.16  bijbehorend bouwwerk
Uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd en met de aarde 
verbonden bouwwerk met een dak.

1.17  bouwen
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten 
van een bouwwerk.

1.18  bouwgrens
De grens van een bouwvlak.

1.19  bouwperceel
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten.

1.20  bouwperceelgrens
De 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
Een bouwkundige constructie van enige omvang die direct en duurzaam met de aarde is 
verbonden.

1.23  detailhandel
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen en/of 
leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders dan in de 
uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; onder detailhandel is hier geen horeca 
begrepen. 

1.24  erf
Al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een woning en 
dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van die woning. 
Gronden met de bestemming 'Groen – Erfsingel' worden niet tot het erf gerekend. 

1.25  extensieve openluchtrecreatie
Vormen van recreatief medegebruik van het agrarisch en/of natuurgebied door middel van al dan 
niet aangelegde en aanwezige voorzieningen, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op 
de ruime, zoals wandel-, ruiter- en fietspaden, vis- en picknickplaatsen en strandjes.

1.26  gebouw
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden omsloten ruimte vormt.

1.27  hoofdgebouw
Een gebouw dat binnen een bebouwingsvlak door constructie, afmetingen of bestemming als 
belangrijkste gebouw valt aan te merken.

1.28  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, theehuizen, 
broodjeszaken en dergelijke. 
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1.29  overig bouwwerk
Een bouwkundige constructie van enige omvang, geen pand zijnde, die direct en duurzaam met 
de aarde is verbonden.

1.30  openbaar toegankelijk gebied 
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.

1.31  pand
De kleinste bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig-constructief zelfstandige eenheid 
die direct en duurzaam met de aarde is verbonden en betreedbaar en afsluitbaar is.

1.32  seksinrichting
Een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke, besloten ruimten, waarin 
bedrijfsmatig of op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen worden verricht. 

1.33  voorerfgebied
Erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied.

1.34  voorgevel
De naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw met meer dan één zijde 
gekeerd is naar een weg, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel.

1.35  voorkant
Met de figuur 'gevellijn' aangegeven lijn op de verbeelding met het oog op het bepalen van het 
achtererfgebied.

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

2.1  de dakhelling
Langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk
Vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee 
gelijk te stellen constructiedeel. De maximale goothoogte mag over maximaal 1/3 van de 
gevellengte overschreden worden. 

2.3  de inhoud van een bouwwerk
Tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van 
de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen. 

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

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 
geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 
bouwwerk. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels
Artikel 3  Groen - Erfsingel

3.1  Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Groen - Erfsingel’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. opgaande afschermende beplanting; 
b. een bebouwingsvrije onderhoudsstrook; 
c. erfsloten;

met daaraan ondergeschikt: 

d. tuinen, erven en paden; 
e. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
f. parkeervoorzieningen.

3.2  Bouwregels
Binnen deze bestemming mag niet gebouwd worden. 
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Artikel 4  Wonen - Extra woningen op erven

4.1  Bestemmingsomschrijving
De voor ‘Wonen - Extra woningen op erven’ aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. wonen; 

met daarbij behorende:

b. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
d. andere werken;
e. tuinen, erven en paden;
f. waterhuishoudkundige voorzieningen;
g. parkeervoorzieningen;
h. nutsvoorzieningen; 

waarbij:

i. ter plaatse van de aanduiding 'karakteristiek', de instandhouding van de bestaande 
karakteristieke waarden van bouwwerken wordt nagestreefd. 
De karakteristieke waarde betreft in dit geval de hoofdvorm van de oorspronkelijke 
schokbetonschuur.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Toegestane bebouwing
Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend gebouwd worden: 

a. woningen; 
b. bijbehorende bouwwerken; 
c. andere bouwwerken geen gebouw zijnde.

4.2.2  Bouwen
a. woningen mogen uitsluitend gebouwd worden ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 

vorm van wonen – één woning toegestaan’ , hierbij mag het aantal aangegeven 
woningen niet overschreden worden; 

b. de inhoud van een woning mag niet meer en niet minder bedragen dan op de 
verbeelding is aangegeven;

c. de dakhelling van een woning mag niet minder dan 20° en niet meer dan 60° bedragen;
d. de minimale goothoogte mag niet lager zijn dan op de verbeelding is aangegeven, de 

maximale goothoogte en de maximale bouwhoogte mogen niet hoger zijn dan op de 
verbeelding is aangegeven;

e. bijbehorende bouwwerken en bouwwerken geen gebouw zijnde mogen uitsluitend 
gebouwd worden in het bebouwingsgebied van een woning;

f. de gezamenlijke oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per woning mag niet meer 
dan 150 m² bedragen; 

g. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
h. de hoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6,0 m;
i. in afwijking van het bepaalde onder e, f, g, en h geldt voor bijbehorende bouwwerken 

dat afwijkingen in maten en afmetingen zoals die bestaan op het tijdstip van 
terinzagelegging van het ontwerp van dit plan gehandhaafd mogen worden;

j. de hoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 2,0 m;
k. in afwijking van lid j. mag de hoogte van pergola's maximaal 3,0 m zijn;
l. in afwijking van lid j. mag de hoogte van erf- en terreinafscheidingen in het voorerfgebied 
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maximaal 1,0 m zijn.

4.3  Specifieke gebruiksregels

4.3.1  Voorwaardelijke verplichting erfsingel
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het 
in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 4.1 opgenomen 
bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van een erfsingel conform het 
in bijlage 2 opgenomen 'beplantingsplan met bijbehorende inrichtingstekening' ter plaatse van 
de bestemming ‘Groen - Erfsingel’. 

4.3.2  Strijdig gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 

a. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte; 
b. het gebruik ten behoeve van een seksinrichting. 

4.3.3  Geoorloofd gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend een aan huis 
verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, mits: 

a. 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;

b. de uitstraling van de woning intact blijft;
c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
d. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van 

het verkeer;
e. het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein 

plaatsvindt;
f. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
g. de activiteit uitsluitend door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
h. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 1 

Aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten.

4.4  Afwijken van de gebruiksregels

4.4.1  Afwijken ander gebruik
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in lid 1, ten behoeve van het gebruik van gebouwen uitsluitend als ondergeschikte 
nevenfunctie, voor 

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

b. horeca ten dienste van extensieve openluchtrecreatie, met een gezamenlijke 
oppervlakte van maximaal 100 m²; 

c. educatief centrum gericht op de landbouw en/of natuur; 
d. opslag en stalling van caravans, campers en boten en dergelijke; 
e. kunstnijverheid, ateliers en musea; 
f. (kinder)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m²; 
g. detailhandel gerelateerd aan het onder b. en e. genoemde ander gebruik tot een 

maximale verkoopvloeroppervlakte van 100 m². 
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Bij het afwijken op grond van artikel 4.4.1 dienen de volgende bepalingen in acht te worden 
genomen: 

h. indien hierboven geen maximale oppervlakte genoemd is mag de nevenfunctie op ten 
hoogste de oppervlakte van de al bestaande bijbehorende bouwwerken plaatsvinden; 

i. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben voor het woon- en 
leefmilieu; 

j. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben op de normale afwikkeling 
van het verkeer 

k. het parkeren ten behoeve van de nevenfunctie dient binnen het bestemmingsvlak op 
eigen terrein plaats te vinden; 

l. er mag geen opslag van goederen ten behoeve van de nevenfunctie in de open lucht 
plaatsvinden.

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

4.5.1  Vergunningplicht
Voor het (gedeeltelijk) verwijderen van karakteristieke gebouwen, ter plaatse van de aanduiding 
'karakteristiek', is een omgevingsvergunning vereist.

4.5.2  Toetsingscriteria
De omgevingsvergunning kan worden verleend, mits:

a. de bouwtechnische kwaliteit dusdanig slecht is dat hergebruik in alle redelijkheid niet 
mogelijk is; 

b. of het delen van een pand betreft, die op zichzelf niet als waardevol zijn aan te merken, 
en door het verwijderen daarvan geen onevenredige aantasting van de waardevolle 
hoofdvorm of de karakteristieke waarden plaatsvindt.
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Artikel 5  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-8

5.1   Bestemmingsomschrijving
De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-8 aangewezen gronden zijn, 
behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het behoud van 
de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische verwachtingswaarden.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan 10.000 
m² en dieper dan 100 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
bouwwerk wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het 
oordeel van burgemeester en wethouders:

a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden 
verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en

b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden 
bewaard en/of gedocumenteerd.

5.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien uit het in 5.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden 
door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester 
en wethouders één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de 
omgevingsvergunning:

4. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische 
waarden in de bodem kunnen worden behouden;

5. de verplichting tot het doen van opgravingen;
6. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te laten 

begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische monumentenzorg 
die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stellen 
kwalificaties.

5.2.3  Advies
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden te 
verbinden als bedoeld in 5.2.2, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

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

5.3.1  Verbod
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een 
omgevingsvergunning vereist, met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en 
werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 10.000 m² en dieper dan 100 cm:

a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van gronden;
b. het graven van watergangen;
c. het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van 

ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen 
en daarmee verband houdende constructies, installaties en/of apparatuur;
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d. het permanent verlagen van het waterpeil.

5.3.2  Uitzondering
Het bepaalde in 5.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het 

uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter 

plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.

5.3.3  Afwegingskader
De in 5.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:

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

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

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van 

opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

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

5.4  Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - 
Archeologische verwachtingswaarde WA-8' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis 
van archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse 
geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels
Artikel 6  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 7  Algemene afwijkingsregels

7.1  Afwijkingsbevoegdheid

7.1.1  Afwijken
Bij een omgevingsvergunning kan 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; 

b. de bestemmingsregels ten behoeve van een geringe aanpassing van het beloop of het 
profiel van wegen of de aansluiting van wegen onderling, indien de verkeersveiligheid 
en/of -intensiteit daartoe aanleiding geven; 

c. de bestemmingsregels ten behoeve van de aanpassing aan de werkelijke afmetingen 
van het terrein, mits de structuur van het plan niet wordt aangetast, de belangen van 
derden in redelijkheid niet worden geschaad en de afwijking gewenst en noodzakelijk 
wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan; 

d. de bestemmingsregels voor een aanpassing van de bouwhoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde tot niet meer dan 10 m; 

e. de bestemmingsregels voor een aanpassing van de bouwhoogte van kunstwerken en 
van zend-, ontvang- en/of sirenemasten tot niet meer dan 40 m; 

f. de bestemmingsregels het plan voor het overschrijden van de grenzen van een 
bouwvlak naar de buitenzijde door: 
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen; 
2. gevel- en kroonlijsten, overstekende daken; 
3. (hoek)erkers over maximaal de halve gevelbreedte, ingangspartijen, luifels, balkons 

en galerijen; mits de bouwvlakgrens met niet meer dan 1,5 m wordt overschreden;
g. het bepaalde over de afstand van uitbouwen tot aan de voorgevel en het verlengde 

daarvan voor het bouwen van (hoek)erkers, mits de diepte van de (hoek)erker, gemeten 
uit de zijgevel, niet meer bedraagt dan 1,5 m; 

h. het bepaalde ten aanzien van de maximale bouwhoogte van gebouwen voor plaatselijke 
verhogingen, zoals schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen; 

i. de eis dat bij een aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bouwen blijkt dat 
voldoende parkeer- of stallingsruimte moet worden gerealiseerd indien op andere wijze 
in de nodige parkeer- en/of stallingsruimte wordt voorzien.

7.1.2  Afwegingskader
Een in genoemde vergunning kan slechts worden verleend indien geen onevenredige aantasting 
plaatsvindt van: 

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 
b. de milieusituatie; 
c. de verkeersveiligheid; 
d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 
e. de sociale veiligheid; 
f. de externe veiligheid.
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Artikel 8  Overige regels

8.1  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 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken
a. 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: 
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. 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;

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 9.1 sub a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 
bedoeld in het 9.1 sub a met maximaal 10%. 

c. lid 9.1 sub a 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.

9.2  Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet, behoudens 
voor zover uit de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG van de Raad van de Europese 
Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud van de vogelstand 
onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten aanzien van ten tijde 
van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand gebruik. 

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 9.2 sub a 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. 

c. Indien het gebruik, bedoeld in 9.2 sub a 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. 

d. lid 9.2 sub a 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 10  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Palenweg 3 te Nagele'.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Aan huis verbonden 
bedrijfsactiviteiten 
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Bijlage 2  Beplantingsplan met 
bijbehorende inrichtingstekening
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Erfsingels Noordoostpolder 
 
De erfsingels in Noordoostpolder vormen een basisonderdeel van het ontwerp van de 
Noordoostpolder. Het kent een vaste maatvoering. Het type beplanting is deels 
afhankelijk van de ondergrond. Het doel is vooral om beschutting te creëren in het open 
vlakke polderland en een stukje menselijke maatvoering aan te brengen. De erfsingels 
zijn daarmee een belangrijk element op het schaalniveau van de polder als geheel. 
Samen met de omlijsting van de dorpen vormen het groene eilanden in een open 
agrarische bedrijfsruimte. Zij dragen daarmee bij aan de zo karakteristieke inrichting van 
Noordoostpolder die iedereen kent. De erfsingels zijn een onderdeel van de historie van 
Noordoostpolder.  
 
 

Beplantingsplan 
 
Vangwege het belang van herkenbaarheid en identiteit van de Noordoostpolder wordt het 
behoud en, waar nodig, herstel van de erfsingels nog altijd gestimuleerd en 
voorgeschreven bij verandering en uitbreidingen van erven. Het vormt een 
voorwaardelijke verplichting bij ruimtelijke procedures voor erfuitbreidingen en 
bestemmingswijzigingen. Daartoe wordt een beplantingsplan gevraagd van de 
initiatiefnemer. Als uitgangspunt voor dit beplantingsplan heeft de gemeente een 
schematisch beplantingsplan opgesteld. Dit beplantingsplan vormt het vertrekpunt voor 
maatwerk op ieder afzonderlijk erf. Zowel de gemeente als Landschapsbeheer Flevoland 
kan nader adviseren over de meest passende erfsingel in uw situatie. Waarbij ook 
rekening kan worden gehouden met enige transparantie bij de toevoeging van een 
woonfunctie of openingen ten behoeve van de bereikbaarheid van omliggende kavels. 
 
 
Beplantingsplan voor een erfsingel.     
     
Schematische doorsnede van een erfsingel: 
     
Sloot Rij 1 Rij 2 Rij 3 Rij 4 Rij 5 Vrije ruimte Bebouwing 
 
    
• De onderlinge afstand van de rijen bedraagt 1,5 meter.  
• De onderlinge afstand in de rijen bedraagt 1,5 meter. 
• Per 2,25 m2 wordt minimaal één boom of struik geplant    
• De erfsingel is minimaal 6 meter breed. 
    
 

Hoeveelheid 
(indicatief) 

Soortkeuze boom Latijnse naam Maat (hoogte 
in cm) 

Bijzonderheden 

     
5% haagbeuk Carpinus betulus 60 - 100 verdraagd schaduw 
10% winterlinde Tilia cordata 80 - 100 heeft licht nodig 

10% eik Quercus robur 80 – 120 verdraagd lichte schaduw 
5% veldesdoorn Acer campestre 60 – 100 struikvormige boom 
10% els Alnus glutinosa 80 - 100 snelle groeier 
10% gewone esdoorn Acer pseudoplatanus 80 - 100 verdraagd schaduw 

  
 
 
 
 
 
    



 Hoeveelheid 
(indicatief) 

Soortkeuze struik Latijnse naam Maat (hoogte 
in cm) 

Bijzonderheden 

     
5% rode kornoelje Cornus sanguinea 50 - 80 verdraagd schaduw 
5% gele kornoelje Cornus mas 50 - 80 verdraagd schaduw 

5% gewone liguster Ligustrum vulgare 60 - 100 houdt ’s winters lang 
blad 

10% Hazelaar Corylus avellana 50 - 80 verdraagd schaduw 
5% vogelkers Prunnus padus 50 - 80 wordt boom met 

bloemen 
5% Kardinaalmuts Euonymus 

europaea 
60 - 100 zonnige standplaats 

5% Hondsroos Rosa canina 50 - 80 zonnige standplaats 

5% gelderse roos Viburnum opulus 50 - 80 zonnige standplaats 
5% wegedoorn Rhamnus 

cartharticus 
60 -100 verdraagd schaduw 

(voor kalkrijke grond 

    
     
• Bovengenoemde struiken kunt u het beste in groepen planten van 5 tot 7 stuks van 

de zelfde soort.  
• Bomen en struiken moeten over de gehele singel gelijkmatig verdeeld worden. 
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Vaststellingsbesluit
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