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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding en doelstelling

Het voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel aan het Klutenpad 6 
te Creil. Sinds een aantal jaar is het bedrijf gestopt met de agrarische activiteiten en 
bestaan de bedrijfsactiviteiten uit het sorteren en verpakken van producten van derden 
(met name producten van agrarische bedrijven in de buurt). Voor deze agrarisch 
aanverwante activiteiten heeft de initiatiefnemer het voornemen een nieuwe schuur/loods 
met een goot- en bouwhoogte van circa 5,5 meter respectievelijk 10,5 meter te 
realiseren ten behoeve van deze activiteiten. De nieuwe loods met een oppervlakte van 
circa 860 m2 (ca. 39 meter lengte x 22 meter breedte) wordt een opslagloods voor 
verpakte producten. Via een laaddock worden de producten vanuit deze nieuwe schuur 
verladen. 

Het gebruik van de gronden is strijdig met het geldende juridisch-planologisch kader 
(zijnde:  Beheersverordening Landelijk gebied als vastgesteld op 21-03-2016, die onder 
meer doorverwijst naar het eerdere bestemmingsplan Landelijk Gebied 2004, als 
vastgesteld op 29-09-2005) van de gemeente Noordoostpolder. 

De huidige bedrijfsactiviteiten op het perceel passen niet binnen de bestemming 
'Agrarisch', omdat het bedrijf zelf geen agrarische activiteiten ontplooit maar agrarisch 
aanverwant actief is. Een bestemmingsplanherziening is derhalve noodzakelijk. Op basis 
hiervan kan de gewenste schuur ten behoeve van de agrarisch aanverwante activiteiten 
worden gerealiseerd en kunnen de huidige gebruiksactiviteiten op het perceel worden 
voortgezet. 

Voor de goede orde; gelet op de ter plaatse geldende bouwmogelijkheden in de 
beheersverordening/bestemmingsplan Landelijk Gebied is bouw van de geplande nieuwe 
schuur gewoon mogelijk. 
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Figuur 1. Situatietekening van de te realiseren schuur naast de huidige gebouwen

1.2  Plangebied

Het plangebied is gelegen aan Klutenpad 6 in het buitengebied van de gemeente 
Noordoostpolder, behorende bij het dorp Creil. Het plangebied ligt op circa 550 meter ten 
westen van de Westerringweg (N712) tussen de dorpen Creil en Espel.
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Figuur 2. Ligging van het plangebied

Het erf bestaat uit drie kadastrale percelen (kadastrale gemeente Noordoostpolder, sectie 
E, nummers 1484, 2405 en 2406). Op het erf bevinden zich een agrarische bedrijfswoning 
en een aantal schuren en loodsen. Op de plek waar de nieuwe schuur is geprojecteerd is 
een oud schuurtje gesloopt. Hiervoor is op 14 mei 2018 bij de gemeente Noordoostpolder 
een sloopmelding ingediend, waarmee de toestemming is verkregen. Rondom het erf is een 
singelstructuur aanwezig, die alleen aan de zijde van de weg en aan de achterzijde deels 
wordt onderbroken.
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Figuur 3. Luchtfoto van de bestaande situatie met in het rode kader het plangebied van dit bestemmingsplan

De exacte begrenzing van het plangebied blijkt uit de bij het voorliggende 
bestemmingsplan behorende verbeelding.

1.3  Geldende juridisch-planologisch kader

Beheersverordening Landelijk gebied 
Het perceel is planologisch gezien opgenomen in de beheersverordening  'Landelijk gebied', 
die het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' van toepassing verklaart. Hierin is het 
perceel Klutenpad 6 bestemd als 'Agrarisch'.

Een fragment van het bestemmingsplan voor het landelijk gebied is in de onderstaande 
figuur weergegeven. Het aangegeven rode kader voor het plangebied valt samen met de 
grens van het agrarisch bouwvlak ter plaatse.
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Figuur 4. Uitsnede van de verbeelding (plankaart) 'Landelijk Gebied 2004', met het plangebied (rode kader)

(bron: ruimtelijkeplannen.nl)

Het realiseren van een nieuwe schuur ten behoeve van de agrarisch aanverwante 
bedrijfsactiviteiten is in strijd met het geldende bestemmingsplan, omdat de gronden niet 
meer in gebruik zijn voor agrarische doeleinden. Derhalve is bestemmingsplanherziening 
nodig. Dit vindt met voorliggend bestemmingsplan plaats.

1.4  Leeswijzer

Na de inleiding in dit hoofdstuk is in hoofdstuk 2 nader op relevant overheidsbeleid 
ingegaan. Een omschrijving van de omgevingsaspecten betreffende de planologische en 
milieukundige randvoorwaarden is opgenomen in hoofdstuk 3. Een toelichting op de 
juridische aspecten (bestemmingsregels en de bestemmingsplanprocedure) is gegeven in 
hoofdstuk 4 en tot slot is de (economische en maatschappelijke) uitvoerbaarheid in 
hoofdstuk 5 uiteengezet.
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Hoofdstuk 2  Beleidskader

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten passen binnen wetten, regels en beleid van het Rijk, de 
provincie, eventueel regionaal gevoerd beleid op intergemeentelijk niveau en de 
gemeente.

2.1  Rijksbeleid

2.1.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (2012)

Op 13-03-2012 is de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) van kracht geworden. 
Hierin is de visie van het Rijk op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven voor Nederland 
richting 2040 aangegeven. Dit betreft een integraal kader voor bestaand en nieuw 
rijksbeleid met ruimtelijke consequenties. In de SVIR is gekozen voor een selectieve inzet 
van het rijksbeleid waarbij 13 nationale belangen aan de orde zijn die in de SVIR verder 
gebiedsgericht zijn uitgewerkt in concrete opgaven voor de diverse onderscheiden regio's. 
Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden meer beleidsvrijheid op het 
terrein van de ruimtelijke ordening gekregen; het Kabinet is van mening dat provincies en 
gemeenten beter op de hoogte zijn van de actuele situatie in de regio en de vraag van 
bewoners, bedrijven en organisaties en daardoor beter kunnen afwegen welke 
(ruimtelijke) ingrepen in een gebied nodig zijn. Met betrekking tot voorliggend 
bestemmingsplan kan worden geconcludeerd dat geen van de 13 nationale belangen in 
het geding zijn.

2.1.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (2011)

De Wet ruimtelijke ordening (Wro) biedt de basis voor het stellen van algemene regels, op 
te nemen in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Die regels richten zich primair 
op gemeenten, die het eerstverantwoordelijke overheidsniveau zijn voor de inhoud van 
ruimtelijke plannen. In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro, 
07-12-2011), ook wel bekend onder de naam AMvB Ruimte, zijn de nationale belangen uit 
de SVIR voorzien van juridische kaders, waarmee de doorwerking van de nationale 
belangen op ruimtelijk gebied is geborgd. Uit het Barro blijkt dat voor het planvoornemen 
en het plangebied geen sprake is van specifieke aspecten van nationaal belang. Wel geldt 
bij elk ruimtelijk plan nationaal belang 13 met betrekking tot zorgvuldig ruimtegebruik. 
Hierop is in navolgende paragraaf nader ingegaan.

2.1.3  Ladder voor duurzame verstedelijking

Nationaal belang 13 van de SVIR van het Rijk vraagt om een zorgvuldige afweging en 
transparante besluitvorming bij alle ruimtelijke en infrastructurele besluiten. Dit moet met 
behulp van de zogeheten Ladder voor duurzame verstedelijking (hierna: de Ladder) 
worden onderbouwd. Per 01-07-2017 is een vereenvoudigde Ladder van toepassing.

De verplichte toetsing aan de Ladder is vastgelegd in het Barro, dat weer verwijst naar 
het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Artikel 3.1.6, lid 2 Bro schrijft het volgende voor: 
"De toelichting bij een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling mogelijk 
maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan die ontwikkeling, en, indien het 
bestemmingsplan die ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, 
een motivering waarom niet binnen het bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan 
worden voorzien." Beoordeeld moet worden of sprake is van een nieuw beslag op de 
ruimte. Daarvan is in beginsel sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing 
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mogelijk maakt dan er op grond van het voorheen geldende planologische regime 
aanwezig was, of kon worden gerealiseerd.

De eerste afweging in de toetsing aan de Ladder is het beantwoorden van de vraag of er 
sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Of er sprake is van een stedelijke 
ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de 
omgeving. Als definitie voor stedelijke ontwikkeling is in het Bro opgenomen: "ruimtelijke 
ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, 
woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen". Uit jurisprudentie blijkt dat de 
ladder voor duurzame verstedelijking niet van toepassing is voor kleinschalige 
ontwikkelingen.

Het voorliggende bestemmingsplan maakt een schuur voor agrarisch aanverwante 
bedrijfsactiviteiten mogelijk op een perceel dat in de bestaande situatie reeds als zodanig 
in gebruik is. De bouwmogelijkheden in de bestaande vergunde situatie voor agrarisch zijn 
groter dan met het voorliggende bestemmingsplan, aangezien het bouwvlak ten behoeve 
van de bedrijfsbestemming is ingeperkt aan de oostzijde, omwille van de naastgelegen 
woonbestemmingen. 

Het plan is op basis van de aanwezige bedrijfsactiviteit en huidige en toekomstige omvang 
niet aan te merken als een nieuwe stedelijke voorziening waarvoor de Laddertoets geldt. 
Het project is derhalve niet ladderplichtig en de Laddertoets is daarom verder niet 
doorlopen.

2.2  Provinciaal beleid

2.2.1  Omgevingsprogramma Provincie Flevoland

Per 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Op dat moment moet elke 
provincie beschikken over een Omgevingsvisie, één of meer programma's en een 
Omgevingsverordening. Het Omgevingsprogramma omvat op dit moment het 
milieubeleidsplan, het regionale waterplan en het verkeer- en vervoersplan. Het 
Omgevingsprogramma is vastgesteld door Provinciale Staten van Flevoland op 27 februari 
2019.

Voor het Omgevingsprogramma Flevoland is er voor gekozen al het bestaande beleid voor 
de ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke 
leefomgeving te bundelen in één programma dat digitaal beschikbaar is. Op deze wijze zijn 
de provinciale beleidskeuzes compact beschreven en is de samenhang tussen de 
verschillende beleidsterreinen het beste gewaarborgd.

Het Omgevingsprogramma is in principe zelfbindend voor de provincie. Wel moet het 
waterschap bij vaststelling van een waterbeheerplan rekening houden met de door de 
provincie uitgewerkte kaderstelling in het regionale waterprogramma. Voor de doorwerking 
van andere thema’s uit het Omgevingsprogramma maakt de provincie waar nodig gebruik 
van gezamenlijke programma’s, bestuurlijke afspraken, convenanten, 
stimuleringsregelingen en de Omgevingsverordening Flevoland. Provinciale regelgeving 
voor de fysieke leefomgeving is opgenomen in de Omgevingsverordening.
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Met de vaststelling van dit Omgevingsprogramma is een groot aantal beleidsnota's komen 
te vervallen. Voor zover nog actueel is dit beleid overgenomen in het 
Omgevingsprogramma:

Omgevingsplan 2006.
Partiële herziening Omgevingsplan 2006 – natuur.
Flevoland verrassend groen toekomstvisie voor het natuur- en landschapsbeleid in de 
provincie Flevoland.
Partiële herziening Omgevingsplan Flevoland water 2015.
Nota duurzaam gebruik ondergrond (2013-2017).
Partiële herziening Wind.
Mobiliteitsvisie 2030.
Programma mobiliteit.
Uitwerking kaders wateropgave.
Nota stiltebeleid.
Nota luchtvaartterreinen.
Herijking waterveiligheidsbeleid buitendijkse gebieden.
Structuurvisie zon.
Beleidskader Oostvaardersplassen.

De provincie wil de agrarische sector in haar verdere ontwikkeling faciliteren en 
ondersteunen, zodanig dat er een duurzame, vitale landbouwsector ontstaat en er meer 
mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van andere economische functies in het 
landelijk gebied. Het voorliggende plan sluit aan op deze ontwikkeling. Dit plan maakt een 
agrarisch aanverwant bedrijf mogelijk. Gezien de aard van de bedrijfsactiviteit en de 
aanlevering van agrarische producten door akkerbouwbedrijven uit de buurt is het niet 
logisch dat een dergelijk (kleinschalig) bedrijf zich op een bedrijventerrein vestigt. Het 
type bedrijf is passend op de plek. 

De bebouwingsmogelijkheden worden in het voorliggende plan ten opzichte van de 
bestaande mogelijkheden wel enigszins ingeperkt door het bouwvlak aan de oostzijde 
vanwege de naastgelegen woningen aan Klutenpad 6A t/m 6D terug te leggen. De 
afstand van het nieuwe bouwvlak tot de gevel van de meest nabij gelegen woning is 30 
meter. Omdat ten opzichte van de huidige situatie weinig veranderingen optreden worden 
verder geen landschappelijke en cultuurhistorische basiskwaliteiten en kernkwaliteiten 
aangetast.

2.2.2  Omgevingsverordening Provincie Flevoland

In 2012 is door de Provinciale Staten van Flevoland de Verordening voor de Fysiek 
Leefomgeving Flevoland 2012 (hierna: VFL 2012) vastgesteld. De VFL 2012 omvat 
grotendeels alle provinciale regels op het gebied van de fysieke leefomgeving. De VFL 
2012 betrof een actualisatie van de Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland 
uit 2007, waarin een eerste integratieslag had plaatsgevonden van diverse daarvoor 
geldende provinciale regelgeving.

Eind 2017 is vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Omgevingswet een 
omgevingsverordening opgesteld. In de omgevingsverordening van de provincie Flevoland 
zijn alle regels vastgelegd die de provincie hanteert op het gebied van onder andere 
wegen, water, milieu, bodem, natuur, wonen en ruimte. Dit kunnen zowel regels zijn voor 
burgers of bedrijven als (instructie)regels voor andere overheden. 
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Provincie Flevoland is zelf bevoegd gezag voor toezicht en handhaving van de regels in de 
omgevingsverordening. De omgevingsverordening bestaat per ingang van de 
inwerkingtreding uit:

de VFL 2012 met regels betreffende onder meer windenergie, 
grondwaterbeschermingsgebieden, watersysteem, NatuurNetwerk Nederland (NNN), 
stiltegebieden, ontgassen binnenvaart, bodemsanering, ontgrondingen, wegen en 
vaarwegen, handhaving;
de Verordening uitvoering Wet natuurbescherming (Wnb) Flevoland 2016;
de Verordening kwaliteit VTH omgevingsrecht Provincie Flevoland;
regels voor zonne-energie.

De omgevingsverordening past bij de Omgevingsvisie FlevolandStraks, het 
Omgevingsprogramma Flevoland en diens opvolgers. Dit betekent dat de 
omgevingsverordening continu in beweging is. De omgevingsverordening is op 27 februari 
2019 vastgesteld.

De provinciale belangen zijn verwoord in het Omgevingsprogramma Flevoland (inclusief 
wijzigingen) en de regels voor de fysieke leefomgeving. De provinciale belangen die met 
betrekking tot het voorliggende bestemmingsplan relevant worden geacht, richten zich 
met name op het landelijk gebied en de landbouw. 

Landelijk gebied: 
In principe zijn er geen nieuwe bouwpercelen toegestaan. Niet agrarische activiteiten 
dienen zich primair op de bestaande bouwpercelen te vestigen. Randvoorwaarde hierbij is 
kleinschaligheid en geen uitbreiding van het bestaande bouwperceel.

Behouden van de mogelijkheid dat in het landelijke gebied kleinschalige niet-agrarische 
ontwikkelingen op de voormalige agrarische bouwpercelen mogelijk zijn.

Landbouw: 
Behouden bestaande landbouw en de ontwikkelingsmogelijkheden daarvoor (waaronder de 
bestaande glastuinbouwgebieden en de voorziene ontwikkelingen daarvoor).

Voorliggende bestemmingswijziging en het realiseren van een nieuwe schuur bij het 
agrarisch aanverwante bedrijf op de beoogde locatie is in lijn met de regels van de 
omgevingsverordening en de toelichting daarop. Het planvoornemen is derhalve niet in 
strijd met provinciale belangen en de regels uit de Omgevingsverordening Provincie 
Flevoland. 

2.2.3  Omgevingsvisie Flevoland - FlevolandStraks

De provincie Flevoland heeft op 8 november 2017 de nieuwe Omgevingsvisie 
FlevolandStraks vastgesteld. Deze visie gaat over de toekomst van het gebied over de 
periode tot het jaar 2030 en verder. In de omgevingsvisie wordt aangegeven welke 
kansen en opgaven er voor Flevoland liggen en welke ambities de provincie heeft voor de 
toekomst. 

Er zijn drie kernopgaven benoemd voor deze toekomst:

Het Verhaal van Flevoland (fysieke leefomgeving);
Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving), en
Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving).
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In de strategische opgaven staan de belangrijkste opgaven voor de toekomst 
beschreven:

Duurzame Energie;
Regionale Kracht;
Circulaire Economie;
Landbouw: Meerdere Smaken.

Voorliggend bestemmingsplan is op voorhand niet in strijd met de genoemde opgaven voor 
de toekomst. Relevant is met name het laatstgenoemde speerpunt (Landbouw: Meerdere 
Smaken). De provincie heeft zich als doel gesteld dat in 2030 en verder de Flevolandse 
agrosector bekend staat om het vermogen zich voortdurend te verbeteren en te 
innoveren. Het agrarisch aanverwante bedrijf dat met dit bestemmingsplan centraal staat, 
kan hierin een bijdrage leveren. Het voorliggende plan mag derhalve in lijn met de 
Omgevingsvisie Flevoland worden geacht.

2.3  Gemeentelijk beleid

2.3.1  Structuurvisie Noordoostpolder 2025

Op 9 december 2013 heeft de gemeenteraad de Structuurvisie Noordoostpolder 2025 
vastgesteld. De structuurvisie geeft een beschrijving van de karakteristieken van het 
landelijke gebied in de Noordoostpolder. Verder zijn er tien thema's uitgewerkt waarin de 
ambities en kansen voor ontwikkelingen worden beschreven op het gebied van: 
landschap, cultuurhistorie, natuur, water, landbouw, werken, bevolking en wonen, 
voorzieningen en leefbaarheid, recreatie en toerisme, infrastructuur en verkeer en 
duurzame energie. De structuurvisie is vooral gericht op behoud en verbetering van de 
bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten en daarmee op het versterken 
van het landschap en de leefbaarheid in de gemeente Noordoostpolder.

De Noordoostpolder is van oudsher een agrarische gemeente en ook vandaag de dag is de 
landbouw belangrijk. De agrarische sector vormt een belangrijk onderdeel van de 
economie en is beeldbepalend voor het landschap. De landelijke trend van verdergaande 
schaalvergroting, verbreding en verduurzaming is ook in de gemeente Noordoostpolder 
zichtbaar.
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Figuur 5. Themakaart landbouw uit de Structuurvisie Noordoostpolder 2025

2.3.2  Landschapsvisie Noordoostpolder

De Landschapsvisie is één van de bouwstenen voor de Structuurvisie Noordoostpolder 
2025. Vanwege de status van de polder als door het Rijk aangewezen 
‘Wederopbouwgebied uit de periode 1940-1965’ en vanwege het belang dat de gemeente 
hecht aan de cultuurhistorische waarde van de polder is een zorgvuldige inpassing van 
nieuwe ontwikkelingen van groot belang.

De noordwestrand tussen dorpenring en het IJsselmeer - ter plaatse van het plangebied - 
houdt zoveel mogelijk een agrarisch karakter. Hier kan door laanbeplanting en mogelijke 
uitbreiding van de erven (karakteristieke vier-clusters) een meer verdicht beeld ontstaan. 
De agrarische erven met hun erfsingels zijn van grote betekenis voor de Noordoostpolder 
als landschap van 'rust en regelmaat'. In de Landschapsvisie Noordoostpolder wordt 
daarom nader ingegaan op deze agrarische erven. De transformatie van de agrarische 
erven is een belangrijke ontwikkeling in de polder. Het aantal agrarische bedrijven in de 
polder neemt af. Daardoor zijn er erven die hun agrarische functie verliezen en worden 
omgevormd voor andere functies. Er zijn stoppende agrarische bedrijven die door 
ontwikkelen naar aan landbouw gerelateerde bedrijvigheid, zoals verwerking en opslag van 
landbouwproducten, zo ook het bedrijf in voorliggend bestemmingsplan.

De Landschapsvisie Noordoostpolder levert uitgangspunten voor erfuitbreidingen. 
Aangezien met het voorliggende bestemmingsplan geen sprake is van de uitbreiding van 
het erf zijn deze uitgangspunten achterwege gelaten. Het plan is niet strijdig met de 
uitgangspunten uit de Landschapsvisie Noordoostpolder. 
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2.3.3  Visie Werklocaties Noordelijk Flevoland

De Visie Werklocaties (december 2017) biedt de kaders en uitgangspunten voor een 
zorgvuldige ontwikkeling van- en een goede ruimtelijke ordening voor de bedrijfslocaties in 
Noordelijk Flevoland, bestaande uit de gemeenten Noordoostpolder en Urk. Het betreft 
een uitwerking van de structuurvisie.

Belangrijk is daarbij:

dat nieuw aanbod van bedrijfsgrond meerwaarde heeft en opzichte van het bestaande 
aanbod;
dat ruimte kan worden geboden aan lokaal gebonden bedrijven;
dat werkgelegenheid lokaal behouden blijft;
dat de leefbaarheid in de kernen ook de komende jaren geborgd blijft;
dat de sterke positie van Noordelijk Flevoland voor onder meer Agrofood, 
Composieten, Maritiem, en Visserij verstevigt.

Ketenverlenging 
Het plan richt zich op bedrijvigheid in het buitengebied. Met name het in de visie 
benoemde aspect 'ketenverlening' is daarbij relevant  voor het planvoornemen. Agrariërs 
kunnen hun bedrijfsvoering onder andere rendabel houden door werkzaamheden op te 
pakken die in het verlengde daarvan liggen: er is dan sprake van ketenverlenging. Dit kan 
zowel als nevenactiviteit of als hoofdactiviteit. Te denken valt aan opslag, en/of het 
schonen en verwerken van agrarische producten van de betreffende agrariër zelf of van 
producten van andere agrarische bedrijven. Deze activiteiten zijn zo verbonden met de 
agrarische keten, dat vestiging op een regulier bedrijventerrein onlogisch is.

De gemeente Noordoostpolder stelt deze bedrijven wat betreft uitbreidingsmogelijkheden 
gelijk aan volwaardige agrarische bedrijven. Dat betekent dat een erf kan uitbreiden tot 3 
hectare (bruto) en afhankelijk van de ruimtelijk ligging kan verdubbelen tot 6 hectare, 
wanneer twee erven samengevoegd kunnen worden.

Deze mogelijkheden passen binnen de Structuurvisie van de gemeente Noordoostpolder.

2.3.4  Bestemmingsplan Landelijk gebied 2004

Wijzigingsbevoegdheid (artikel 28, lid 4): Wijziging agrarisch bebouwingsvlak en 
bestemming Wonen 
De vervallen wijzigingsbevoegdheid 'Wijziging agrarisch bebouwingsvlak en bestemming 
Wonen' (artikel 28, lid 4) vormt het toetsingskader voor deze ontwikkeling. In de 
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen dat, indien vast is komen te staan dat in een 
bebouwingsvlak geen agrarisch bedrijf meer is gevestigd de bestemming onder de 
volgende voorwaarden kan worden gewijzigd naar 'bedrijf':

a. ten behoeve van eenzelfde bedrijf worden ten hoogste de ten tijde van het 
wijzigingsbesluit bestaande bebouwing en de direct daaraan grenzende gronden 
binnen het betreffende bebouwingsvlak aangewezen;

b. de onder bedoelde bebouwing en gronden worden nader bestemd voor:
1. bedrijven, die voorkomen in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage 1: 

Mogelijkheden nieuwe bedrijfsfuncties in vrijkomende (agrarische) gebouwen of 
daarmee gelijk te stellen bedrijfsactiviteiten naar hun gevolgen voor de omgeving;

c. het bepaalde in artikel 13 (Bedrijven) van het bestemmingsplan Landelijk gebied 2004 
is van overeenkomstige toepassing;

d. het bedrijf moet voorzien in voldoende parkeergelegenheid op eigen terrein waarbij 
voldaan dient te worden aan de parkeernormen uit de ASVV 1996;
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e. er is of wordt voorzien in afschermend erfbeplanting, met daarbij behorende sloot, aan 
de zijgrenzen en de achtergrens van het erf, waarbij de breedte van de erfbeplanting 
niet minder dan 6 m mag bedragen;

f. de bedrijfsactiviteiten mogen:
1. de agrarische functie van aangrenzende, niet bij het bedrijf behorende gronden en 

bebouwing niet belemmeren,
2. niet leiden tot een onevenredige aantasting van het landschap en het natuurlijk 

milieu van de omgeving, waarin het betreffende bedrijf voorkomt,
3. geen opslag van goederen in de open lucht inhouden of met zich meebrengen, en
4. in vergelijking met het voormalige, agrarische gebruik geen onevenredig grotere  

verkeersbelasting op aangrenzende wegen en paden met zich meebrengen.

Het te vestigen agrarisch verwerkingsbedrijf (inclusief nieuw te bouwen loods) wordt 
gesitueerd binnen de ter plaatse geldende (bouw)mogelijkheden. Het betreft een nieuwe 
bedrijfsfunctie die meer voorkomt binnen de gemeente Noordoostpolder. Voor de 
landschappelijke inpassing zijn een inrichtingstekening en beplantingsplan erfsingels 
opgesteld en deze zijn geborgd als voorwaardelijke verplichting in de regels van dit 
bestemmingsplan. Uit Hoofdstuk 3 'Milieu- en omgevingsaspecten' blijkt dat het plan op 
alle genoemde deze aspecten uitvoerbaar is. Op basis van het bovenstaande kan 
geconcludeerd worden dat voldaan wordt aan de gestelde randvoorwaarden en dat het 
plan in overeenstemming is met het beleid van de gemeente Noordoostpolder. 
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Hoofdstuk 3  Milieu- en omgevingsaspecten

3.1  Water

Wettelijk kader 
Op grond van artikel 3.1.6 Bro dient in de toelichting op ruimtelijke plannen een 
waterparagraaf te worden opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met de 
gevolgen van het plan voor de waterhuishoudkundige situatie. In die paragraaf dient 
uiteengezet te worden of en in welke mate er gevolgen zijn voor de waterhuishouding, 
dat wil zeggen het grondwater en het oppervlaktewater. Het is de schriftelijke weerslag 
van de zogenaamde watertoets. Het doel hiervan is het waarborgen dat 
waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op evenwichtige wijze in beschouwing 
worden genomen bij alle waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten. 
Door middel van de watertoets wordt in een vroegtijdig stadium aandacht besteed aan 
het wateraspect. Het Waterschap Zuiderzeeland hanteert drie thema's voor de 
watertoets: 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'.

Toetsing 
Op 12 maart 2019 is de digitale watertoets uitgevoerd ten behoeve van het voorliggende 
bestemmingsplan. Op basis van de toets wordt de normale procedure gevolgd. De 
samenvatting van de ingevulde gegevens en het resultaat van de watertoets is als bijlage 
opgenomen (Bijlage 1).

Thema veiligheid 
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.

Thema 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 
watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor 
wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk 
aanvaardbare kosten.

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de 
afvoer van neerslag naar het watersysteem. Waar het verharde oppervlak als gevolg van 
een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende maatregelen te worden 
genomen om piekafvoeren te verwerken. Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. 
Indien de toename van verharding groter of gelijk is aan 2.500 m2 dan is compensatie 
noodzakelijk. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 300 
m2 toe en watercompensatie is daarom niet aan de orde. 

Thema Schoon Water 
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. Conform de Waterwet (Ww) is het verboden 
om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm 
dan ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder 
waterstaatswerk direct geloosd worden op oppervlaktewater. Indien hiervoor een 
voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een vergunning nodig.
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In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het 
rioolstelsel. Onder schoon hemelwater wordt verstaan:

hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1.000 voertuigen 
per dag;
hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke 
uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
hemelwater van onverhard terrein;
hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct 
afgevoerd naar open water. 

Of naast hemelwater nog andere bedrijfsmatige afvalwaterstromen vrijkomen, zoals 
huishoudelijk afvalwater en (spoel)water afkomstig van het sorteren van agrarische 
producten, is nog niet bekend. Mocht dit het geval zijn dan is mogelijk een vergunning 
nodig. Er wordt geen gebruik gemaakt van uitlogende bouwmaterialen. 

Conclusie 
Op basis van het advies van het Waterschap Zuiderzeeland mag verondersteld worden 
dat het planvoornemen wat betreft het omgevingsaspect water uitvoerbaar is.

3.2  Bodem

Wettelijk kader 
Het nationale bodembeleid is geregeld in de Wet bodembescherming (Wbb). Het doel van 
de Wbb is om te voorkomen dat nieuwe gevallen van bodemverontreinigingen ontstaan. 
Voor bestaande bodemverontreinigingen is aangegeven in welke situaties (omvang en 
ernst van verontreiniging) en op welke termijn sanering moet plaatsvinden. Hierbij dient 
de bodemkwaliteit ten minste geschikt te worden gemaakt voor de functie die erop 
voorzien is, waarbij verspreiding van verontreiniging zoveel mogelijk wordt voorkomen. Het 
beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde 
functie. De gewenste functie bepaalt als het ware de gewenste bodemkwaliteit.

Toetsing 
Op de bodeminformatiekaart van Rijkswaterstaat is zoveel mogelijk informatie verzameld 
over de kwaliteit van de bodem in Nederland. Dit zogeheten bodemloket biedt informatie 
over bodemonderzoeken en -saneringen die in het verleden zijn uitgevoerd. Ook is er 
informatie opgenomen over bedrijven of terreinen waar ‘verdachte’ werkzaamheden 
hebben plaatsgevonden die mogelijk bodemverontreiniging hebben veroorzaakt en waar 
mogelijk bodemonderzoek moet worden uitgevoerd.
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Figuur 6. Uitsnede van de bodeminformatiekaart van het Bodemloket (bodemloket.nl)

De kaart van het bodemloket laat zien dat de grond ter plekke van het projectgebied de 
status 'Gegevens aanwezig, status onbekend' heeft. 

Het beleid gaat uit van het principe dat de bodem geschikt dient te zijn voor de beoogde 
functie. Gelet op het soortgelijke gebruik uit het verleden en het huidige gebruik worden 
geen ernstige verontreinigingen verwacht. Er is geen sprake van een overgang naar 
gevoelig(-er) gebruik waardoor bodemonderzoek niet noodzakelijk is. Het plan mag, gelet 
op het voorgaande en huidige gebruik, wat betreft het aspect bodem uitvoerbaar worden 
verondersteld.

3.3  Bedrijvenhinder en milieuzonering

Normstelling en beleid 
Ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening, als uitgangspunt van de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), is het waarborgen van voldoende afstand tussen hinderveroorzakende 
functies, zoals bedrijven en voorzieningen, en hindergevoelige functies, zoals woningen, 
noodzakelijk. Bij de ruimtelijk-functionele afstemming hiervan kan gebruik worden gemaakt 
van de richtafstanden uit de basiszoneringslijst van de publicatie Bedrijven en 
milieuzonering (2009) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Een 
richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder als 
gevolg van bedrijfsactiviteiten (betreffende geluid, geur, stof en gevaar) redelijkerwijs 
kan worden uitgesloten in gebieden met functiescheiding (omgevingstype 1: rustige 
woonwijk dan wel rustig buitengebied). De grootst aangegeven afstand is bepalend.
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Als aan de gestelde richtafstanden wordt voldaan, is op die punten sprake van een goede 
ruimtelijke ordening. De genoemde maten zijn evenwel richtinggevend en met een goede 
motivering kan en mag hiervan worden afgeweken. De richtafstanden zijn overigens niet 
alleen gekoppeld aan de milieucategorie van een te beoordelen bedrijf/voorziening maar 
ook aan de karakterisering van de omgeving. Zo kan in geval van een gemengd gebied 
(omgevingstype 2), waar sprake is van functiemenging in plaats van functiescheiding, 
worden gewerkt met een verkleinde richtafstand. Hiertoe kan de minimale richtafstand 
met één afstandsstap worden verkleind.

Toetsing 
Het geldend bestemmingsplan vormt het juridisch-planologisch kader van functies, 
bebouwing en werkzaamheden die in de verschillende op de verbeelding aangegeven 
bestemmingen zijn toegelaten. In voorliggende situatie betreft dit de beheersverordening 
'Landelijk gebied' waarmee het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' van toepassing is 
verklaard. 

In paragraaf 4.2 betreffende de milieuzonering van de beheersverordening is het volgende 
gesteld: "In het buitengebied van de Noordoostpolder zijn op vrijgekomen agrarische 
erven alleen de lichtere milieucategorieën (1 en 2) toegelaten. Daarnaast zijn er van 
oudsher enkele agrarisch verwante bedrijven in het landelijk gebied gevestigd met een 
hogere milieucategorie, die geen milieuhinder op hun omgeving veroorzaken. […] Naast 
de bestaande bedrijven zijn slechts andere niet-agrarische bedrijven toegestaan via een 
herziening van het bestemmingsplan, waarbij de in het bestemmingsplan Landelijk gebied 
2004 opgenomen bedrijvenlijst leidend is.” Agrarisch aanverwante bedrijvigheid zoals een 
agrarisch verwerkings- en opslagbedrijf of een agrarisch loonwerkbedrijf is mogelijk met 
die lijst. Met een bestemmingsplanherziening kan de functiewijziging naar agrarisch 
aanverwante bedrijvigheid derhalve plaatsvinden.

In het plangebied worden reeds diverse bedrijfsmatige en agrarisch aanverwante 
activiteiten ontplooid betreffende het sorteren en verpakken van aardappels en uien 
(Agro Packing Station Creil). De thans geldende agrarische bestemming is hiervoor niet 
langer toereikend en een functiewijziging naar de bestemming 'Bedrijf' ten behoeve van 
deze agrarisch aanverwante bedrijvigheid is op zijn plaats. 

Figuur 7. Voor het perceel relevante categorieën uit VNG-publicatie

De bedrijfsmatige activiteiten houden een verzwaring in van het eerder vergunde gebruik 
voor agrarische bedrijvigheid (akkerbouw) op het perceel. Conform de VNG-publicatie 
‘Bedrijven en milieuzonering’ wordt opgeschaald van milieucategorie 2 (met een minimale 
richtafstand van 30 m tot hindergevoelige objecten zoals woningen van derden) naar 
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milieucategorie 3.1 (met een minimale richtafstand van 50 m). De geldende 
beheersverordening laat dat in beginsel niet toe. Derhalve is nader onderzoek nodig. Wel 
is hier sprake van gemengd gebied, waar sprake is van functiemenging in plaats van 
functiescheiding. Hierdoor kan de minimale richtafstand met één afstandsstap worden 
verkleind (van 50 m naar 30 m).

De naastgelegen woningen 6A t/m 6D liggen alle binnen een afstand van 50 m van de 
erfgrens en kunnen ten aanzien van geluid mogelijk te maken krijgen met grotere hinder, 
temeer er aan de oostzijde ook een nieuwe ontsluitingsroute is gedacht en de 
voorgestane bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de vergunde agrarische situatie meer 
verkeer genereert. Hinder van geluid is voor het thema bedrijvenhinder het bepalende 
aspect. Hiernaar is akoestisch onderzoek nodig dat is uitgevoerd door het Noordelijk 
Akoestisch Adviesbureau (Bijlage 2). 

Ook geurhinder zou op grond van de VNG-publicatie aan de orde kunnen zijn, maar aan de 
afstand tot de meest nabij gelegen woninggevel van derden (nummer 6A) zal vanaf de 
dichtstbijzijnde bedrijfsbebouwing (de nog op te richten schuurbebouwing) kunnen worden 
voldaan. Geacht mag worden dat door het verkleinen van de minimale richtafstand van 50 
m naar 30 m het thema geurhinder niet tot belemmeringen zal leiden. 

Bij het akoestisch onderzoek moet gekeken worden naar de toetsing voor goede 
ruimtelijke ordening en naar de grenswaarden conform het Activiteitenbesluit. Het doel 
van het onderzoek is het aangeven van de geluidbelasting van de inrichting op de 
omgeving voor de toekomstige situatie.

In het akoestisch onderzoek van NAA is de situatie beoordeeld op basis van de 
toekomstige activiteiten. Daarbij verschuift de afvoer van het westelijk deel van de 
inrichting naar de oostzijde. Bij de omliggende woningen bedraagt het langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau ten hoogste 45 dB(A). Bepalend hiervoor is de woning Klutenpad 6D. 
De avondperiode tijdens overwerk is bepalend voor de geluiduitstraling. Aan de 
grenswaarden voor goede ruimtelijke ordening en van het Activiteitenbesluit ten aanzien 
van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau kan bij alle woningen worden voldaan.

Voor wat betreft het maximale geluidsniveau worden de hoogste niveaus veroorzaakt door 
de aan- en afvoer met vrachtwagens of tractoren. In de avondperiode kan op de woning 
Klutenpad 6D niet worden voldaan vanwege de afvoer van producten. Overwogen kan 
worden de oostelijke uitrit niet te gebruiken in de avondperiode. Met deze beperking is de 
uitbreiding van het bedrijf in oostelijke richting geluidstechnisch mogelijk.

Conclusie 
Aan de grenswaarden voor goede ruimtelijke ordening en van het Activiteitenbesluit ten 
aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau kan bij alle woningen worden 
voldaan. Wel houdt het onderzoek voor de toekomstige situatie een mogelijke beperking in 
avondlijke bedrijfsactiviteiten aan de oostzijde in (het dan mogelijk niet kunnen gebruiken 
van deze in-/uitgangsweg). Dit om overschrijdingen bij de buren op Klutenpad 6D te 
voorkomen. De gemeente kan een dergelijke maatregel in een maatwerkvoorschrift bij de 
vergunning opnemen. Met inachtneming van deze maatregel mag geacht worden dat het 
aspect 'bedrijvenhinder en milieuzonering' geen belemmering vormt voor de 
uitvoerbaarheid van het plan.
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3.4  Geluidhinder

Wet- en regelgeving 
De Wet geluidhinder (Wgh) is er op gericht om de geluidhinder vanwege onder andere 
spoorweglawaai, industrielawaai en wegverkeerslawaai in nieuwe situaties te voorkomen 
en te beperken. De Wgh bepaalt dat de 'geluidsbelasting' op gevels van woningen en 
andere geluidsgevoelige objecten niet hoger mag zijn dan een in de wet bepaalde norm 
die als voorkeursgrenswaarde wordt aangeduid. Voor het wegverkeerslawaai is deze norm 
48 dB; voor spoorweglawaai bedraagt deze 55 dB en voor industrielawaai is de norm 50 
dB(A). Wanneer binnen een geluidzone langs (spoor)wegen of rondom een 
geluidgezoneerd industrieterrein nieuwe geluidgevoelige objecten, zoals woningen, worden 
gerealiseerd, moet door middel van akoestisch onderzoek worden vastgesteld of aan de 
grenswaarden uit de Wgh wordt voldaan.

Toetsing 
Voorliggend bestemmingsplan leidt niet tot het bij recht realiseren van nieuwe 
geluidgevoelige objecten. Ook vinden er geen wijzigingen in toeleidende 
verkeersinfrastructuur plaats waardoor verkeersstromen in belangrijke mate veranderen 
ten nadele van geluidgevoelige objecten in de omgeving en het wegverkeerslawaai 
beschouwd moet worden. In de omgeving van het plangebied is verder ook geen sprake 
van spoorweglawaai en geluidzones ten behoeve van industrielawaai, afkomstig van een 
aangewezen gezoneerd industrieterrein. Akoestisch onderzoek in het kader van de Wgh is 
vanwege dit bestemmingsplan dan ook niet nodig geweest. Akoestisch onderzoek in 
verband met geluiduitstraling van het bedrijf is in het kader van bedrijvenhinder en 
milieuzonering wel relevant en wordt behandeld in voorgaande paragraaf. 

Conclusie 
De uitvoering van dit bestemmingsplan wordt niet belemmerd door het aspect 
geluidhinder.

3.5  Luchtkwaliteit

Wettelijk kader 
Projecten die 'niet in betekenende mate' (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit 
hoeven op grond van de Wet milieubeheer (Wm) niet te worden getoetst aan de geldende 
grenswaarden. Een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van 
maximaal 1,2 µg/m3 NO2 of PM10 ) wordt als nibm beschouwd. Van een dergelijke 
verslechtering van de luchtkwaliteit is sprake wanneer een ruimtelijk plan tot een 
toename van meer dan 1.610 auto's (bij 100% autoverkeer), dan wel 130 vrachtwagens 
(bij 100% vrachtverkeer) per dag leidt (grenswaarden 2018). Kenniscentrum InfoMil 
vermeldt op hun website dat als de luchtkwaliteit aan de PM10 -normen voldoet, dit ook 
geldt voor de PM2,5-normen. Op grond hiervan is toetsing aan de grenswaarden voor 
PM2,5  niet nodig, als aan de PM10  normen wordt voldaan.

Toetsing 
De bestemmingswijziging en de realisatie van de nieuwe schuur leidt niet tot 1.610 
voertuigbewegingen per dag waardoor het planvoornemen kan worden beschouwd als een 
nibm-plan. Verdere toetsing aan de Wm in het kader van de luchtkwaliteit is niet nodig. 

Conclusie 
Het planvoornemen is voor het aspect luchtkwaliteit uitvoerbaar.
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3.6  Verkeer en parkeren

Voor iedere ruimtelijke ontwikkeling geldt dat de verkeerseffecten die optreden als gevolg 
van een planvoornemen in het kader van een goede ruimtelijke ordening moet worden 
onderbouwd. De nadruk ligt daarbij op de effecten van de ontwikkeling op de 
verkeersafwikkeling en parkeren (bereikbaarheid), de verkeersveiligheid en de 
verkeershinder (leefbaarheid). Verkeerseffecten die optreden als gevolg van een plan 
kunnen met vuistregels en kengetallen worden onderbouwd. In navolgende zijn de 
verkeerseffecten vanwege het planvoornemen in het plangebied in beeld gebracht.

Toetsing 
Opwaardering van de bedrijfsactiviteiten op het perceel vergt een onderbouwing van de 
verkeersstromen van en naar het plangebied. M. van Bruggen Holding B.V. is voornamelijk 
een dienstverlenend bedrijf voor het sorteren en verpakken van producten zoals 
aardappelen en uien. Op hoofdlijnen worden de producten aangevoerd aan de westzijde 
met tractoren (40%) en vrachtwagens (60%), voornamelijk in de periode oktober tot en 
met juni.

In de regel wordt 8 uur gewerkt tussen 07:30 en 17:30 uur. In het seizoen kan het 
voorkomen dat in de avond gewerkt wordt tot 21:00 uur. De verwerkingscapaciteit wordt 
zodanig dat voor de aan- en afvoer gerekend kan worden met 5 keer aanvoer en 5 keer 
afvoer op een representatieve werkdag. In het seizoen kan het voorkomen dat in de 
avond gewerkt wordt tot 21:00 uur, met 1x een aan- en/of afvoerbeweging.

Voor het laden en het lossen en het intern transport worden drie elektrische heftrucks 
gebruikt. Het verpakt product wordt opgeslagen in de nieuwe loods, en daarna weer 
afgevoerd. De nieuwe loods zal worden uitgerust met een laad- en losperron. De afvoer in 
voornamelijk vrachtwagens is aan de oostzijde.

Gelet op de reeds gerealiseerde ontsluitingsweg en routering op het terrein worden in de 
verkeersafwikkeling geen problemen voorzien. Daarnaast biedt het perceel voldoende 
ruimte voor parkeren op eigen terrein voor verschillende auto’s en grotere voertuigen.

Conclusie 
In de verkeersafwikkeling worden door de reeds gerealiseerde ontsluitingsweg en routering 
geen problemen voorzien. Voor parkeren is op eigen terrein voldoende geschikte ruimte 
beschikbaar. 

3.7  Ecologie

Normstelling en beleid 
In het kader van de uitvoerbaarheid van ruimtelijke plannen is het conform artikel 3.1.6 
Bro noodzakelijk om aandacht te besteden aan de effecten op natuurwaarden. Effecten 
dienen te worden beoordeeld in relatie tot geldende wet- en regelgeving op het terrein 
van soortenbescherming en gebiedsbescherming. Deze beoordeling vindt plaats in relatie 
tot de Wet natuurbescherming (Wnb) die per 01-01-2017 in werking is getreden en het 
provinciale gebiedsgerichte natuurbeleid. Voor wat betreft de effecten op natuurwaarden 
moet onder meer aangegeven worden of er als gevolg van een plan vergunningen of 
ontheffingen noodzakelijk zijn en, zo ja, of deze verkregen kunnen worden.
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Soortbescherming 
Onderzoek
Om de uitvoerbaarheid van het plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden 
uitgevoerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van 
de Wnb of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Het gehele ecologisch 
onderzoek is als Bijlage 3 bij voorliggende toelichting opgenomen. In navolgende is 
volstaan met het overnemen van de conclusies en aanbevelingen uit het onderzoek. 

Resultaten ecologische inventarisatie 
Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat er als gevolg van de beoogde 
plannen geen negatieve effecten te verwachten zijn op in het kader van de Wnb 
beschermde soorten. 

Het doen van nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing op de Wnb is in deze 
situatie niet aan de orde. In verband met de soortbescherming van de Wnb is het wel 
nodig om bij de planning van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen 
van vogels.

Daarnaast wordt geadviseerd om vestiging van rugstreeppad tijdens de aanlegfase te 
voorkomen door middel van het plaatsen van amfibieënschermen. 

Gebiedsbescherming 
Het plangebied ligt niet in of grenst niet aan een in het kader van de Wnb beschermd 
gebied. Gelet op de aard van de activiteit en relatief verre ligging van deze gebieden 
wordt geen significant effect verwacht. Nader onderzoek in het kader van 
gebiedsbescherming (Wnb en provinciaal ruimtelijk natuurbeleid) is niet nodig. Een 
vergunning van de Wnb voor beschermde gebieden is op voorhand niet nodig voor de 
beoogde activiteiten. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal ruimtelijk 
natuurbeleid niet in strijd met de Omgevingsverordening Flevoland.

Conclusie 
Op grond van voorgaand omschreven en uitgevoerd onderzoek naar ecologie mag worden 
geconcludeerd dat het ecologisch aspect de uitvoerbaarheid van voorliggend 
bestemmingsplan niet in de weg staat. 

Voor de goede orde moet worden opgemerkt dat initiatiefnemer direct na het door de 
ecoloog afgelegde veldbezoek een amfibieënscherm rondom het aanwezige zandbed heeft 
geplaatst om zodoende te voorkomen dat rugstreeppad zich in het plangebied vestigt.

3.8  Archeologie en cultuurhistorie

Wettelijk kader 
De Erfgoedwet bundelt en wijzigt een aantal wetten op het terrein van cultureel erfgoed. 
De kern van deze wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, de archeologische 
resten intact moeten blijven (in situ). Wanneer dit niet mogelijk is, worden archeologische 
resten opgegraven en elders bewaard (ex situ). Daarnaast dient ieder ruimtelijk plan een 
analyse van de overig aanwezige cultuurhistorische waarden te bevatten. Voor zover in 
een projectgebied sprake is van erfgoed, dient op grond van voorgaande dan ook 
aangegeven te worden op welke wijze met deze cultuurhistorische waarden en in de 
grond aanwezige of te verwachten archeologie rekening wordt gehouden.
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Toetsing 
Archeologie 
Ruimtelijke plannen in de gemeente Noordoostpolder worden getoetst aan de 
gemeentelijke archeologische waarden- en verwachtingskaart. De beleidsadvieskaart kan 
1:1 overgenomen worden in nieuwe gemeentelijke 
bestemmingsplannen/omgevingsplannen. Het rapport 'Erfgoed in de polder! Actualisatie 
van de archeologische waarden- en verwachtingskaart van de gemeente Noordoostpolder' 
is daarvoor de basis.

Op het plangebied is geen dubbelbestemming ten behoeve van het behoud van 
archeologische waarden van toepassing. Om te onderzoeken of eventueel in de grond 
aanwezige archeologische resten worden aangetast door het planvoornemen is de 
beleidsadvieskaart uit de hiervoor genoemde rapportage gehanteerd.

Figuur 8. Fragment van de beleidsadvieskaart voor archeologie. Het plangebied (aangegeven met rode pijl) kent geen 

onderzoeksadvies voor archeologie

Op de beleidsadvieskaart is aangegeven welke gebieden een hoge, gematigde of lage 
verwachtingskans op archeologische vondsten hebben en dit is vertaald in 
adviesgebieden voor dubbelbestemmingen 'Waarde archeologie'. Op basis van deze kaart 
kan gesteld worden dat voor het onderhavige projectgebied een lage archeologische 
verwachting geldt, waardoor er geen nader archeologisch onderzoek vereist is.
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Cultuurhistorie 
De cultuurhistorische waardenkaart geeft een overzicht op hoofdlijnen van de 
cultuurhistorische kenmerken en waarden in provincie Flevoland. De cultuurhistorische 
waardenkaart is opgebouwd uit verschillende kaarten zoals die zijn opgenomen in het 
Omgevingsplan Flevoland 2006-2015. Dit zijn landschappelijke en cultuurhistorische 
kernkwaliteiten, landschappelijke en cultuurhistorische basiskwaliteiten, een 
archeologische beleidskaart en aardkundig waardevolle gebieden.

Figuur 9. Fragment van de cultuurhistorische waardenkaart van Flevoland (roodomcirkeld de planlocatie)

Het plangebied raakt geen bijzondere cultuurhistorische waarden die vermeld zijn op de 
Cultuurhistorische waardenkaart. Wel dient aandacht te worden besteed aan de voor de 
Noordoostpolder kenmerkende erfsingels. De erfsingels rond de erven zijn van groot 
cultuurhistorisch-landschappelijke waarde voor de Noordoostpolder. Het levert de ‘groene 
eilanden in een open akkerbouwlandschap’ op. Dit geeft een menselijk maat en verbetert 
de bewoonbaarheid. 

De erfsingels worden met dit bestemmingsplan en de voorgenomen bouw van een nieuwe 
schuur in het plangebied niet aangetast. Om dit te borgen is in de regels van het 
voorliggende bestemmingsplan een voorwaardelijke verplichting opgenomen om te komen 
tot een gedegen landschappelijke inpassing conform de inrichtingstekening (Bijlage 2) en 
het beplantingsplan, zoals is opgenomen in Bijlage 3 bij de regels.

Conclusie 
Ten aanzien van dit bestemmingsplan worden voor zover bekend geen archeologische of 
cultuurhistorische waarden bedreigd. Daarmee mag dit plan wat betreft het aspect 
erfgoed uitvoerbaar worden geacht.
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3.9  Externe veiligheid

Wettelijk kader 
Externe veiligheid betreft het risico dat aan bepaalde activiteiten verbonden is voor niet 
bij die activiteit betrokken personen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het 
voorkomen en beheersen van risicovolle (bedrijfs)activiteiten en van risicovol transport 
(onder andere van gevaarlijke stoffen). Het gaat daarbij om de bescherming van 
individuele burgers en groepen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen of 
omstandigheden. Risicobronnen kunnen onderscheiden worden in risicovolle inrichtingen 
(onder andere lpg-tankstations), vervoer van gevaarlijke stoffen (via wegen, 
spoorwegen, waterwegen) en leidingen (onder andere aardgas, vloeibare brandstof en 
elektriciteit).

Om voldoende ruimte te scheppen tussen risicobron en de personen of objecten die risico 
lopen (kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten), moeten vaak afstanden in acht worden 
genomen. Ook ontwikkelingsmogelijkheden die ingrijpen in de personendichtheid kunnen 
om onderzoek vragen.

Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in het plaatsgebonden risico (PR) en het 
groepsrisico (GR). Het PR is de kans dat een persoon die (onafgebroken aanwezig en 
onbeschermd) op een bepaalde plaats overlijdt als gevolg van een calamiteit met een 
inrichting of een transportmodaliteit. Het GR bestaat uit de cumulatieve kans per jaar dat 
een groep van een bepaalde omvang overlijdt als gevolg van een calamiteit met een 
inrichting of een transportmodaliteit. 

Toetsing 
In de buurt van het plangebied bevinden zich een drietal risicobronnen. Dit zijn alle 
propaantanks op erven van agrarische bedrijven. De dichtstbijzijnde van deze drie meest 
nabijgelegen risicovolle inrichting is gelegen op het perceel aan de Westerringweg 22, op 
ongeveer 500 meter van het plangebied. Hier bevindt zich een propaantank van 5.000 
liter. De risicoafstand (PR 10-6) is 20 meter. Het plangebied is ver buiten het 
invloedsgebied van dit risicovolle object gelegen. 
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Figuur 10. Uitsnede van de risicokaart met het plangebied in zwart omkaderd

Het plangebied ligt buiten het invloedsgebied van risicobronnen. De te realiseren schuur 
wordt ook niet als  risicovol object aangemerkt. Er vinden derhalve geen wijzigingen in de 
bestaande externe veiligheidssituatie plaats.

Conclusie 
Gelet op voorgaande kan dit bestemmingsplan wat betreft externe veiligheid uitvoerbaar 
worden geacht.

3.10  Overig

3.10.1  Kabels en leidingen

In het plangebied kan sprake zijn van nutsinfrastructuur zijnde de gebruikelijke 
aansluitingen betreffende gas, water, elektriciteit, kabel en/of telecom. In en direct 
rondom het plangebied zijn geen planologisch relevante kabels en leidingen aanwezig die 
een belemmering voor het voornemen zouden kunnen opleveren.

3.10.2  M.e.r.-verantwoording

De m.e.r.-verantwoording houdt in dat nagegaan moet worden of er activiteiten 
plaatsvinden die negatieve effecten op het milieu kunnen hebben. De grondslag hiervoor 
is enerzijds het Besluit m.e.r. (Besluit milieueffectrapportage) en anderzijds de hiervoor 
beschreven onderzoeken. 
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Dit bestemmingsplan is opgesteld ten behoeve van een functiewijziging van de agrarische 
bestemming naar een bestemming die agrarisch aanverwante bedrijfsactiviteiten mogelijk 
maakt ('Bedrijf', met een aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - agrarisch 
aanverwant"). De op het perceel voorgenomen bouwactiviteit betreffende het realiseren 
van een nieuwe schuur op het huidige agrarische bedrijfsperceel is geen concreet 
benoemde activiteit die in kolom D van het Besluit m.e.r. is genoemd. Bovendien is een 
dergelijke bouwontwikkeling in de agrarische bestemming al mogelijk op grond van de 
geldende beheersverordening. Geconstateerd wordt dat verder geen sprake is van het 
overschrijden van drempelwaarden in de D-lijst van het Besluit m.e.r. Voor het 
planvoornemen is daarom geen plan-MER-plicht aan de orde.

Voorts kan op basis van voorgaande verantwoording van de omgevingsaspecten in 
redelijkheid worden aangenomen dat geen onaanvaardbare milieueffecten in het 
plangebied hoeven te worden verwacht.

3.10.3  Duurzaamheid

Duurzaamheid van een gebied of in relatie tot een ruimtelijke ontwikkeling kan tot 
uitdrukking komen in de thema’s: kwaliteit van de leefomgeving, water, energie, mobiliteit, 
natuur/ecologie en milieu. Onder deze laatste kan onder meer het volgende worden 
verstaan: gezondheid, externe veiligheid, materiaalkeuze en hergebruik van materialen, 
duurzaam slopen, geluid, lucht en beheer/onderhoud van een gebied of gebouw. Er 
bestaat geen wettelijke verplichting om het thema duurzaamheid in bestemmingsplannen 
vast te leggen. Wel vormt het een belangrijk onderwerp in het sociaal-maatschappelijke 
debat en daarmee een belangrijk aandachtspunt in het overheidsbeleid. Gemeenten 
streven in dat kader naar een duurzame (gebouwde) omgeving. Nieuwbouw op grond van 
een bestemmingsplan, zoals de nieuwe schuur in voorliggend plan, biedt kansen voor 
verduurzaming. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van zonnepanelen op het dak. Dit 
bestemmingsplan staat dat niet in de weg.
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Hoofdstuk 4  Juridische toelichting

4.1  Plansystematiek

Dit bestemmingsplan is zodanig vormgegeven dat het voldoet aan de vereisten 
voortkomend uit de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening 
(Bro). Bij de vormgeving van de regels en de verbeelding is aangesloten op de meest 
recente regeling Standaarden ruimtelijke ordening en is de Standaard Vergelijkbare 
BestemmingsPlannen 2012 (SVBP2012) toegepast. Het bestemmingsplan voldoet daarmee 
aan de digitale verplichtingen zoals die per 01-01-2010 van kracht zijn.

4.2  Toelichting op de regels

4.2.1  Inleidende regels

Artikel 1: Begrippen 
In artikel 1 van de regels worden waar nodig de in de regels gebruikte begrippen 
verklaard. Dit is alleen het geval wanneer begrippen niet op voorhand voor een eenduidige 
uitleg, conform normaal spraakgebruik, vatbaar zijn. Een deel van deze begrippen is 
voorgeschreven in de SVBP2012.

Artikel 2: Wijze van meten 
De wijze waarop maten, afstanden en dergelijke gemeten moeten worden, is opgenomen 
in artikel 2.

4.2.2  Bestemmingsregels

De bestemmingsregels in hoofdstuk 2 hebben betrekking op de in het bestemmingsplan 
gehanteerde bestemmingen en zijn artikelsgewijs in de regels opgenomen. De regels 
kunnen onder meer bestaan uit de volgende onderdelen:

Bestemmingsomschrijving: 
In de bestemmingsomschrijving is uitgegaan van een volledige opsomming van wat 
binnen een bestemming functioneel ten aanzien van het gebruik van de gronden is 
toegestaan. Soms kan het voorkomen dat verschillende functies of bestemmingen 
naast elkaar zijn toegelaten, soms als primaire bestemming en soms als 
ondergeschikte bestemming.

Bouwregels: 
De bouwregels bieden voor iedere bestemming het kader in hoeverre er ergens 
gebouwd mag worden. Er zijn regels gesteld met betrekking tot het oprichten van 
hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en/of bouwwerken, geen gebouwen zijnde. 
Bouwregels kunnen eisen wat betreft maatvoering, oppervlakte- en inhoudsbepalingen 
en aantallen te plaatsen bouwwerken omvatten.

Afwijken van de bouwregels: 
Met het afwijken van de bouwregels wordt geregeld dat door het bevoegd gezag in 
voorkomende gevallen onder voorwaarden bij verschillende bestemmingen kan worden 
afgeweken van de eerder opgenomen bouwregels per bestemming.
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Specifieke gebruiksregels: 
Met specifieke gebruiksregels is vastgelegd welk gebruik in ieder geval tot strijdig met 
het in de bestemmingsomschrijving toegestane gebruik wordt gerekend.

Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden: 
Hiermee wordt geregeld dat met omgevingsvergunning toestemming dient te worden 
gekregen om bepaalde werkzaamheden in gebieden met een onderkende waarde (uit 
bijvoorbeeld landschappelijk of cultuurhistorisch oogpunt) uit te voeren. Het kan 
hierbij zoal om het dempen van sloten en het vellen of rooien van bomen gaan.

Met dit bestemmingsplan is sprake van het toepassen van één bestemming, te weten 
Artikel 3: Bedrijf. Er is voor een maatwerkbestemming gekozen ten behoeve van het 
agrarisch aanverwante bedrijf aan Klutenpad 6 te Creil en het mogelijk maken van het 
planvoornemen om te komen tot realisatie van een nieuwe schuur. 

Artikel 3: Bedrijf 
Onder deze bestemming zijn de regels opgenomen binnen welke een agrarisch 
verwerkingsbedrijf ter plaatse mag functioneren en bouwen. 

De systematiek van de SVBP laat niet toe dat een bestemming wordt opgenomen ten 
behoeve van een functie die wordt geschaard onder een andere hoofdgroep van 
bestemmingen. Aangezien een agrarisch verwerkingsbedrijf niet voorkomt op de 
functielijst bij de SVBP2012 is, overeenkomstig de systematiek van de SVBP, aansluiting 
gezocht bij de hoofdgroep die het meest van toepassing is. 

Onder de hoofdgroep 'Agrarisch' dienen bedrijven te worden geschaard die zijn gericht op 
het voortbrengen van producten door middel van het telen van gewassen en/of het 
houden van dieren. Agrarische verwerkingsbedrijven (zoals gedefinieerd in de planregels) 
houden zich niet bezig met het telen van gewassen en/of het houden van dieren. Gelet 
hierop is aansluiting gezocht bij de hoofdgroep 'Bedrijf'. 

In de specifieke gebruiksregels is verder een regeling getroffen vanwege de uitkomsten 
van het akoestisch onderzoek. Middels de aanduiding "specifieke vorm van bedrijf - 
tweede ontsluitingsweg" wordt er op toegezien dat het gebruik van de tweede 
ontsluitingsweg ten behoeve van de aan- en afvoer met vrachtwagens of tractoren 
uitsluitend kan plaatsvinden in de dagperiode van 07:00 tot 19:00 uur.

4.2.3  Algemene regels

Artikel 4: Anti-dubbeltelregel 
De anti-dubbeltelregel ziet er op toe dat grond die reeds eerder bij een verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen is meegenomen, niet nog eens bij de verlening van 
een nieuwe omgevingsvergunning voor het bouwen mag worden meegenomen. De 
anti-dubbeltelregel heeft uitsluitend betrekking op situaties die plaatsvinden ten tijde van 
het geldende bestemmingsplan.

Artikel 5: Algemene bouwregels 
In de algemene bouwregels  is vastgelegd welke algemene bouwregels in acht moeten 
worden genomen.
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Artikel 6: Algemene gebruiksregels 
In de algemene gebruiksregels is vastgelegd welk gebruik in ieder geval strijdig is met de 
in de regels gegeven bestemmingsomschrijving. Daarnaast is conform de gemeentelijke 
standaard een regeling opgenomen ten aanzien van het treffen van ruimte voor het 
parkeren en laad- en losruimte. Een afwijkingsregeling is opgenomen om van de Nota 
Parkeernormen af te kunnen wijken in voorkomende gevallen.

Artikel 7: Algemene afwijkingsregels 
De algemene afwijkingsregels bieden enige flexibiliteit als het gaat om het afwijken van in 
het plan opgenomen maten en bieden ruimte om bepaalde voorzieningen te kunnen 
realiseren.

Artikel 8: Algemene procedureregels 
De algemene procedureregels verwijst naar het wettelijk kader voor de aan te houden 
procedure waarbinnen afwijkingen om omgevingsvergunning gevoerd worden.

4.2.4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9 en 10: Overgangsrecht en slotregel 
Overeenkomstig de in het Bro voorgeschreven formulering van het overgangsrecht en de 
SVBP2012 zijn de overgangs- en slotregels in de afsluitende artikelen van de regels 
opgenomen. 

4.3  Bestemmingsplanprocedure

In de Wro en het Bro zijn wettelijke regels voor de bestemmingsplanprocedure vastgelegd. 
Hierin zijn de volgende fasen onderscheiden:

Voorbereidingsfase 
De gemeente voert ten behoeve van de voorbereiding van een bestemmingsplan 
onderzoek uit naar de bestaande situatie en de mogelijke (ruimtelijke) ontwikkelingen in 
de gemeente. De gemeente stelt voor het overleg op grond van artikel 3.1.1 Bro haar 
voornemen (vaak als een concept- dan wel voorontwerpbestemmingsplan) beschikbaar 
aan de besturen en diensten van hogere overheden. Ook kan de gemeente aan 
belangstellenden de mogelijkheid bieden om te reageren op het 
voorontwerpbestemmingsplan via inspraak. In dit geval is er voor gekozen voor het plan 
geen inspraakprocedure te volgen. De gemeente geeft een reactie op mogelijke 
overlegreacties die voor zover noodzakelijk worden verwerkt in de regels en verbeelding.

Terinzageleggingsfase 
Het ontwerpbestemmingsplan wordt na aankondiging in de Staatscourant, het 
Gemeenteblad en de website www.officielebekendmakingen.nl voor een periode van 6 
weken ter inzage gelegd. In deze periode kan door iedereen een zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan worden ingediend.

Vaststellingsfase 
Na de periode van terinzagelegging stelt de gemeenteraad het ontwerpbestemmingsplan, 
mogelijk met wijzigingen, binnen een periode van ten hoogste 12 weken vast.
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Beroepsfase 
Na de vaststelling van het bestemmingsplan maakt de gemeenteraad het 
vaststellingsbesluit bekend en legt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. Dit 
gebeurt als volgt:

Indien Gedeputeerde Staten (GS) of de Inspectie voor Leefomgeving en Transport 
(ILT) een zienswijze hebben ingediend die door de gemeenteraad niet volledig is 
overgenomen of indien de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd heeft 
vastgesteld, geschiedt bekendmaking en terinzagelegging 6 weken na vaststelling.
Indien het bestemmingsplan ongewijzigd is vastgesteld en er gehoor is gegeven aan 
eventuele zienswijzen van GS en/of de ILT wordt het vaststellingsbesluit door de 
gemeenteraad uiterlijk 2 weken na vaststelling bekend gemaakt. Tevens wordt uiterlijk 
2 weken na vaststelling het bestemmingsplan ter inzage gelegd.

Uiterlijk 6 weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit kan er door 
belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State (ABRvS). Belanghebbenden zijn diegenen die tegen het 
ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebben ingediend en diegenen die hebben 
aangetoond in redelijkheid niet in de mogelijkheid zijn geweest om een zienswijze tegen 
het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.

Indien geen beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan is ingediend, is het 
bestemmingsplan na afloop van de beroepstermijn onherroepelijk.
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Hoofdstuk 5  Uitvoerbaarheid

5.1  Economische uitvoerbaarheid

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van een verzoek van de 
initiatiefnemer. De uit het plan voortkomende kosten zullen door de initiatiefnemer worden 
gedragen. 

Grondexploitatie 
Op grond van artikel 6.12 Wro stelt de gemeenteraad een exploitatieplan vast voor 
gronden waarop een bouwplan is voorgenomen. Wat onder een bouwplan moet worden 
verstaan, is in artikel 6.2.1 Bro aangegeven. Op basis van het hierin in lid b gestelde (“de 
bouw van een of meer andere hoofdgebouwen”) wordt het plan voor realisatie van een 
nieuwe schuur die ook met dit bestemmingsplan om bestemmingswijziging voorligt als 
bouwplan aangemerkt.

Doel van een grondexploitatieregeling is het inzichtelijk maken van de financiële 
haalbaarheid en het bieden van meerdere mogelijkheden voor het kostenverhaal, 
waardoor er meer sturingsmogelijkheden zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de 
publiekrechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in de vorm van 
overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels 
stellen voor de desbetreffende gronden.

Planschade 
Door het vaststellen van het bestemmingsplan is er de kans dat door eigenaren van 
gronden in de directe omgeving van het plangebied bij de gemeente op grond van artikel 
6.1 Wro een verzoek tot tegemoetkoming in de planschade wordt ingediend. Diegenen die 
schade lijden omdat hun onroerend goed in waarde vermindert, kunnen de schade 
verhalen (voor zover deze redelijkerwijs niet voor de aanvrager behoort te blijven) 
wanneer dit boven de 2% van de waarde van het onroerend goed uitkomt. 

Onderzoeks- en plankosten 
De kosten voor het verrichten van de noodzakelijke onderzoeken ten behoeve van de 
planvorming vanwege dit bestemmingsplan worden door de initiatiefnemer gedragen. Door 
de gemeente worden kosten voor de ambtelijke planbegeleiding gemaakt. Deze kosten 
worden gedekt door de door de initiatiefnemer te betalen leges.

Conclusie 
Het kostenverhaal, evenals de afwenteling van de planschade, zal worden geregeld in een 
tussen de gemeente en initiatiefnemer te ondertekenen afzonderlijke anterieure 
overeenkomst. Deze overeenkomst moet zijn getekend vóór vaststelling van het 
voorliggende bestemmingsplan. Op basis van deze overweging moet het planvoornemen 
van dit bestemmingsplan economisch uitvoerbaar worden geacht. De exploitatiekosten 
zijn derhalve anderszins verzekerd. Een exploitatieplan op grond van de 
Grondexploitatiewet is dan ook niet noodzakelijk. Voorgaande betekent dat dit 
bestemmingsplan niet door onvoldoende economische uitvoerbaarheid wordt belemmerd.
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5.2  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Overleg artikel 3.1.1 Bro 
Op grond van artikel 3.1.1 Bro heeft vooroverleg plaatsgevonden met de provincie 
Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland. Naar aanleiding van de vooroverlegreacties is 
het conceptbestemmingsplan op enkele punten aangepast, wat heeft geresulteerd in een 
ontwerpbestemmingsplan.

Tervisielegging ontwerp 
Het ontwerpbestemmingsplan is na behandeling van de ingekomen overlegreacties ter 
visie gelegd. Met het ter visie leggen van het ontwerpbestemmingsplan heeft de 
gemeente een ieder in de gelegenheid gesteld om kennis te kunnen nemen van, alsmede 
te kunnen reageren op (middels het indienen van zienswijzen), de inhoud van dit 
bestemmingsplan. Er is één zienswijze op het bestemmingsplan ingekomen dat in 
afzonderlijke documentatie behorende bij dit bestemmingsplan is behandeld. 

Naar aanleiding van de ingekomen zienswijze hebben enkele aanpassingen aan de regels 
en de verbeelding van het bestemmingsplan plaatsgevonden waardoor sprake is van een 
gewijzige vaststellng, te weten:

Het bouwvlak is met 4 m in westelijke richting verkleind zodat tegemoet kan worden 
gekomen aan de mogelijkheid om vergunningsvrij 4 m bij de woning aan Klutenpad 6D 
aan te bouwen.
In de (specifieke) gebruiksregels van de bedrijfsbestemming is middels de aanduiding 
"specifieke vorm van bedrijf - tweede ontsluitingsweg" op de verbeelding een 
waarborg opgenomen waarmee de tweede ontsluitingsweg enkel in de dagperiode ten 
behoeve van tractoren en vrachtwagens kan worden gebruikt. Zodoende wordt 
voorkomen dat het piekgeluidsniveau op de woning aan Klutenpad 6D in de 
avondperiode wordt overschreden.
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1 INLEIDING 

In opdracht van M. van Bruggen Holding B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het bedrijf aan het 
Klutenpad 6 in Creil.  
 
De aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen voor de uitbreiding met een extra loods aan de oostzijde. 
Vanwege de wijzigingen zal de inrichting onder een zwaardere milieucategorie vallen. Het eerder vergunde gebruik 
voor agrarische bedrijvigheid (akkerbouw) op het perceel zal conform de VNG-publicatie ‘Bedrijven en milieu-
zonering’ worden opgeschaald van milieucategorie 2 naar milieucategorie 3.1. Gezien de aanwezige woningen in de 
omgeving is een akoestisch onderzoek nodig.  
 
Bij het akoestisch onderzoek moet gekeken worden naar de toetsing voor goede ruimtelijke ordening en naar de 
grenswaarden conform het Activiteitenbesluit. Het doel van het onderzoek is het aangeven van de geluidbelasting 
van de inrichting op de omgeving voor de toekomstige situatie. 
 
De geluidbelasting en de maximale geluidsniveaus die het bedrijf veroorzaakt, zijn vastgesteld door de afzonder-
lijke geluidsbronnen te inventariseren en daarvan de geluidsoverdracht naar de omgeving te berekenen. Berekend 
zijn de geluidsniveaus ter plaatse van de omliggende woningen. 
      
De geluidsniveaus als gevolg van het in werking zijn van de inrichting zijn vastgesteld conform de procedures van 
de “Handleiding meten en rekenen industrielawaai” d.d. 1999, in het vervolg van dit rapport de Handleiding 
genoemd. De daarin genoemde methoden en procedures mogen als ‘standaard’ worden gezien.  
 
Op bladzijde 14 tot en met 16 worden enkele akoestische begrippen nader toegelicht.  
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2 GEHANTEERDE NORMSTELLING 

2.1 Algemeen 
Een inrichting valt in de regel onder de werkingssfeer van het “Besluit algemene regels voor inrichtingen milieu-
beheer”, het Activiteitenbesluit. Al deze inrichtingen moeten bij het in werking zijn aan de regels van dit besluit 
voldoen. Voor agrarische inrichtingen gelden daarbij specifieke geluidsgrenswaarden en bedrijfstijden. 
 
Voor de ruimtelijke onderbouwing van de afwijking van een bestemmingsplan wordt in de regel de VNG-publicatie 
“Bedrijven en milieuzonering” voor goede ruimtelijke ordening gebruikt. De standaard beoordeling vertoont over-
eenkomsten met de regels van het Activiteitenbesluit, met uitzondering van een 5 dB strengere geluidsgrenswaar-
de. Ook worden dezelfde meet- en rekenmethoden gehanteerd. 
 
Onderstaand wordt nader ingegaan op deze beoordelingsinstrumenten. 

2.2 Goede ruimtelijke ordening 
Vanwege de uitbreiding van M. van Bruggen Holding zal de inrichting onder een zwaardere milieucategorie vallen. 
Het eerder vergunde gebruik voor agrarische bedrijvigheid (akkerbouw) op het perceel zal conform de VNG-
publicatie ‘Bedrijven en milieuzonering’ worden opgeschaald van milieucategorie 2 (met een minimale richtafstand 
van 30 meter) naar milieucategorie 3.1 (met een minimale richtafstand van 50 meter). In deze situatie liggen 
woningen binnen deze richtafstand. 
 
Het stappenplan uit de publicatie is weergegeven in bijlage 1 blad 1 en 2. Conform stap 2 zijn de grenswaarden voor 
het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau samengevat: 

45 dB(A) in de dagperiode van 07:00 tot 19:00 uur; 
40 dB(A) in de avondperiode van 19:00 tot 23:00 uur; 
35 dB(A) in de nachtperiode van 23:00 tot 07:00 uur. 

 
Dit wordt ook wel genoemd een geluidbelasting of een etmaalwaarde van 45 dB(A). De grenswaarde voor het 
maximale geluidsniveau ligt 20 dB boven de gemiddelde waarden. 

2.3 Activiteitenbesluit 
De inrichting valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. De tekst uit het Activiteitenbesluit is weerge-
geven in bijlage 1 blad 3 tot en met 10. Conform stap 2 zijn de Hoofdstuk 2 van het besluit geeft de ‘inrichting 
gerelateerde aspecten’. Afdeling 2.8 (art. 2.16b t/m 2.22) geeft de voorschriften voor het aspect geluidhinder. De 
tekst van deze artikelen is opgenomen in bijlage 2 blad 3 tot en met 10. Voor deze inrichting zijn hiervan met name 
van belang: 

art. 2.17, voor de inrichting van M. van Bruggen Holding geldt lid 5, 
art. 2.18 en  
art. 2.20. 

 
In artikel 2.17 lid 5 worden voor elke periode van het etmaal standaard grenswaarden gesteld voor: 

het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT), dat is het gemiddelde geluidsniveau en 
het maximale geluidsniveau (LAmax), dat is het hoogste geluidsniveau dat op enig moment kan optreden 
(de hoogste geluidspiek). 

 
De grenswaarden voor het gemiddelde geluid zijn samengevat: 

45 dB(A) in de dagperiode van 06:00 tot 19:00 uur; 
40 dB(A) in de avondperiode van 19:00 tot 23:00 uur; 
35 dB(A) in de nachtperiode van 23:00 tot 07:00 uur. 
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De geluidsgrenswaarde voor het maximale geluidsniveau ligt hier 25 dB boven. Let wel dat voor agrarische inrich-
tingen afwijkende grenswaarden en afwijkende bedrijfstijden gelden. De geluidsgrenswaarden komen overigens 
overeen met de grenswaarden voor goede ruimtelijke ordening. Voor de beoordeling is uitgegaan van de grens-
waarden en bedrijfstijden conform Activiteitenbesluit.  
 
In artikel 2.17 en 2.18 worden een aantal aspecten genoemd, die niet hoeven te worden beoordeeld. Voor deze 
inrichting betreft dat voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau alleen de vast opgestelde installaties en 
toestellen en voor het LAmax veroorzaakt door laad- en losactiviteiten en het in en uit de inrichting rijden van 
landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid in de dagperiode. Over het laden en lossen als 
genoemd in artikel 2.17 lid 1 onder b staat in de toelichting op dit artikel: “Onder de laad- en losactiviteiten worden 
tevens aanverwante activiteiten verstaan zoals het slaan van autoportieren en het starten, aanrijden, manoeuvreren 
en wegrijden van de voertuigen.” 
 
In artikel 1.11 lid 11 van het Activiteitenbesluit is tevens opgenomen dat, indien aannemelijk is dat de geluids-
niveaus vanwege werkzaamheden en activiteiten bij een inrichting een significante bijdrage leveren aan de totale 
geluidbelasting van de inrichting, dit inzichtelijk dient te worden gemaakt. Op basis hiervan bestaat de mogelijk-
heid om een maatwerkvoorschrift op te stellen. 
 
Het bevoegd gezag kan op grond van artikel 2.20 bij maatwerkvoorschrift onder voorwaarden andere grenswaar-
den vaststellen. 

2.4 Indirecte hinder 
Onder indirecte hinder wordt verstaan: de nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaakt door activiteiten die, 
hoewel ze plaatsvinden buiten het terrein van de inrichting, aan de inrichting zijn toe te rekenen. Indirecte hinder 
zou kunnen ontstaan door transportbewegingen van (vracht)auto’s van en naar de inrichting via de openbare weg. 
 
De Circulaire indirecte hinder adviseert de transportbewegingen separaat van de directe hinder van de inrichting en 
separaat van het overige wegverkeer te beoordelen. Aan de geluidbelasting wordt een maximum gesteld, het 
maximale geluidsniveau wordt niet beoordeeld. Voor de geluidbelasting geldt een voorkeursgrenswaarde van 
50 dB(A) en een maximaal toelaatbare waarde van 65 dB(A). 
 
De indirecte hinder wordt tot een bepaalde afstand aan de inrichting toegerekend. Voor de reikwijdte geeft de 
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening een aantal mogelijke criteria. In de meeste gevallen voldoet 
het criterium dat de indirecte hinder moet worden beoordeeld tot de afstand waarop het verkeer van en naar de 
inrichting zich qua rijsnelheid en stopgedrag niet meer onderscheidt van het mogelijke overige verkeer op die weg. 
 



.

 

2 mei 2019  |  6078/NAA/ad/ft/1 Blad 6 van 16 

 

3 BEDRIJFSGEGEVENS 

3.1 Situatie  
M. van Bruggen Holding B.V. is gevestigd aan het Klutenpad 6 in Creil. Een overzicht van de situatie is weergegeven 
in figuur 1 en in bijlage 1. 
 
Figuur 1: Ligging bedrijf en omliggende bebouwing 

 
 
In figuur 1 is de nieuwe loods aan de oostzijde weergegeven. De nieuwe loods is bedoeld voor de opslag van 
verpakt product. De bestaande noordelijke loods is de loods voor het sorteren van producten, de bestaande loods 
midden is de loods voor het verpakken en opzakken van de producten.  
 
De bestaande inrit aan de westzijde zal worden gehandhaafd voor de aanvoer, de nieuwe inrit aan de oostzijde is 
bedoeld voor de afvoer van de producten. 
 
De dichtstbijzijnde woningen liggen aan de oostzijde (Klutenpad 6D), aan de zuidzijde (Klutenpad 5) en aan de 
westzijde (Klutenpad 8).  
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3.2 Bedrijfsactiviteiten 
M. van Bruggen Holding B.V. is voornamelijk een dienstverlenend bedrijf voor het sorteren en verpakken van 
producten zoals aardappelen en uien. Op hoofdlijnen worden de producten aangevoerd aan de westzijde met 
tractoren (40%) en vrachtwagens (60%), voornamelijk in de periode oktober tot en met juni. De aanvoer is 
hoofdzakelijk in kisten. Voor het sorteren en verpakken worden diverse machines gebruikt, die overigens beperkt 
geluid produceren, die de producten sorteren op grootte en kwaliteit. De producten worden opgezakt in verpakkin-
gen van 2,5 tot 50 kg, maar ook wel weer in de kisten of in bigbags.  
 
Voor het laden en het lossen en het intern transport worden drie elektrische heftrucks gebruikt. Het verpakt 
product wordt opgeslagen in de nieuwe loods, en daarna weer afgevoerd. De nieuwe loods zal worden uitgerust 
met een laad- en losperron. De afvoer in voornamelijk vrachtwagens is aan de oostzijde. 

3.3 Representatieve bedrijfssituatie 
De geluidsniveaus ten gevolge van de inrichting op de omgeving worden voor agrarische inrichtingen beoordeeld in 
drie beoordelingsperioden (etmaalperioden): 

de dagperiode van 06:00 tot 19:00 uur; 
de avondperiode van 19:00 tot 22:00 uur; 
de nachtperiode van 22:00 tot 06:00 uur. 

 
De geluidsniveaus in de avond- en nachtperiode worden respectievelijk 5 en 10 dB strenger beoordeeld dan in de 
dagperiode. 
 
Voor de vaststelling van de geluidssituatie dient primair te worden uitgegaan van de representatieve bedrijfs-
situatie: de situatie waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een 
bedrijfsvoering bij volledige capaciteit voor elke te beschouwen beoordelingsperiode. Als er op deze wijze meerde-
re bedrijfssituaties kunnen worden vastgesteld, is - per beoordelingsperiode - die met de hoogste geluidsniveaus op 
de omgeving maatgevend. 
 
De bedrijfssituatie is opgesteld in overleg met het bedrijf. In de regel wordt 8 uur gewerkt tussen 07:30 en 17:30 uur. 
In het seizoen kan het voorkomen dat in de avond gewerkt wordt tot 21:00 uur. De verwerkingscapaciteit wordt 
zodanig dat voor de aan- en afvoer gerekend kan worden met 5 keer aanvoer en 5 keer afvoer op een representa-
tieve werkdag. In het seizoen kan het voorkomen dat in de avond gewerkt wordt tot 21:00 uur, met 1x een aan- 
en/of afvoerbeweging.  
 
Het laden en lossen vraagt 0,5 uur per keer, waarbij voor de afvoer aan de oostzijde de heftruck de helft van de tijd 
binnen rijdt. 
 
Een overzicht van de aangehouden geluidsbronnen met hun bijbehorende bedrijfstijden is weergegeven in § 4.2 
van deze rapportage. 
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4 UITGEVOERDE METINGEN EN BEREKENINGEN 

4.1 Inleiding 
De metingen en berekeningen hebben plaatsgevonden conform de Handleiding. Daarbij zijn de geluidsniveaus in 
de omgeving die ontstaan door de activiteiten in de inrichting vastgesteld in twee stappen: 
 
1. het inventariseren en bepalen van plaats, hoogte, bedrijfsduur en geluidsvermogen van de afzonderlijke 

geluidsbronnen; 
2. het berekenen van de geluidsoverdracht van deze bronnen naar de omgeving. 
 
De geluidsniveaus in de omgeving veroorzaakt door het verkeer van en naar de inrichting zijn bepaald door 
berekeningen conform het “Reken- en meetvoorschrift geluid 2012”. 
 
De bestaande situatie is gemodelleerd op basis van de gegevens van de Publieke Dienstverlening op de Kaart 
(PDOK) website en Google Street View.  
 
In hoofdstuk 5 worden de resultaten van de berekeningen naar de woningen besproken. 

4.2 Resultaten van de metingen en berekeningen geluidsvermogens 
Aan de relevante geluidsbronnen zijn geluidsmetingen uitgevoerd op dinsdag 9 april 2019. Voor een aantal bronnen 
is een aanname gedaan van het geluidsvermogen op basis van ervaring cijfers of literatuurwaarden. 
 
De metingen zijn uitgevoerd met behulp van een geluidsniveau analysator Brüel & Kjær 2250, voorzien van een 
microfoon Brüel & Kjær 4189. Voor en na de metingen zijn de meters gecontroleerd met behulp van een akoestische 
kalibrator Brüel & Kjær type 4230. Hierbij zijn geen afwijkingen geconstateerd. Tijdens de metingen was de micro-
foon voorzien van een windbol. De meetapparatuur wordt conform voorschrift tweejaarlijks gecontroleerd en 
gecertificeerd.  
 
Tenzij anders is aangegeven, is de bronsterkte (het geluidsvermogen) van de geluidsbronnen vastgesteld conform 
de volgende methoden in de Handleiding: 

methode II.3: aangepast meetvlak; 
methode II.7: uitstraling gebouwen. 

 
De berekeningen van de bronsterkten uit de gemeten geluidsniveaus, meetafstanden, oppervlakken, et cetera zijn 
gegeven in bijlage 2. Aan het einde van deze paragraaf is in tabel 1 een overzicht gegeven van de geluidsbronnen 
met hun bedrijfsduur en de vastgestelde bronsterkte. 
 
Het geluid afkomstig van de inrichting is te onderscheiden in de geluidafstraling van diverse onderdelen van de 
gebouwen en het verkeer over het bedrijfsterrein met laden en lossen.  
 
Uitstraling bedrijfsgebouw 
In de loods verpakken is het geluidsniveau relatief laag. Bepalend voor de geluiduitstraling naar de omgeving is 
rekening gehouden met een geopende deur in de westgevel (bron 1) en de roosters in de oostgevel (bron 2 en 3).  
 
Voor de loods sorteren is eveneens rekening gehouden met de open deur in de westgevel (bron 4), maar ook nog 
met de openingen (droogwand, bron 5) in de noordgevel. Vanwege het geluidsniveau in de loods met 72 dB(A) is 
ook nog rekening gehouden met het afstralende dakvlak (bron 6) en de uitstraling door de oost- en westgevel 
(bron 7 en 8). 
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Verkeer over het bedrijfsterrein 
Voor het rustig rijden van een zware vrachtauto op lage en continue snelheid is uitgegaan van een geluidsver-
mogenniveau LW van 100 dB(A) bij een rijsnelheid van 10 km/uur. Deze waarde is afgeleid uit de resultaten van 
geluidsmetingen aan vele vrachtauto’s bij rijden op lage snelheid uitgevoerd door Peutz en waarvan deze verslag 
heeft gedaan in zijn lezing “Soundpower level of trucks at low speeds”, Internoise 23-26 augustus 2009 en op basis 
van geluidsmetingen bij soortgelijke inrichtingen. Op basis van de nieuwste metingen is het geluidsvermogen van 
de vrachtwagens inmiddels naar beneden bijgesteld naar 100 dB(A). Voor een tractor kan 103 dB(A) worden 
aangehouden. 
 
Voor de route aanvoer aan de westzijde is in de berekening uitgegaan van een geluidsvermogenniveau LW van 
102 dB(A) als gemiddelde van de tractoren en vrachtwagens. De afvoer aan de oostzijde vindt plaats met vracht-
wagens. In de berekeningen is voor het rustig optrekken van zwaar verkeer uitgegaan van een maximaal geluids-
niveau LAmax van 106 dB(A).  
 
Voor het gebruik van de elektrische heftruck op het buitenterrein is uitgegaan van literatuurwaarden en een 
geluidsvermogen van 85 dB(A). Het maximale geluidsniveau ligt 10 dB hoger. 
 
De rijroutes van het verkeer zijn verwerkt tot een voor een transportlijn (rijroute) representatieve geluiduitstraling 
met zogenaamde mobiele bronnen (een rij puntbronnen).  
 
De geluidsbronnen en de aangehouden bedrijfsduren zijn weergegeven in tabel 1. 
 
Tabel 1: Geluidsbronnen M. van Bruggen Holding 

Bronnr. Omschrijving Bedrijfsduur 
in uren:minuten of aantal 

Immissierelevante 
bronsterkte per stuk LWR 

in dB(A) 

dag avond nacht eq max 

1 Open deur loods verpakken 08:00 01:30 - 76 - 

2 / 3 Rooster loods verpakken links / rechts 08:00 01:30 - 62 - 

4 Open deur loods sorteren 08:00 01:30 - 87 - 

5 Gevelrooster droogwand loods sorteren 08:00 01:30 - 90 - 

6 Dakvlak loods sorteren 08:00 01:30 - 86 - 

7 / 8 Oost / west gevel loods sorteren 08:00 01:30 - 78 - 

11 Rijroute aanvoer westzijde (volledig) 5x 1x - 102 +4 

12 Rijroute afvoer oostzijde (volledig) 5x 1x - 100 +6 

13 / 14 Heftruck laden en lossen westzijde 02:30 00:30 - 85 +10 

15 Heftruck laden en lossen oostzijde 01:15 00:15 - 85 +10 

 
 
  



.

 

2 mei 2019  |  6078/NAA/ad/ft/1 Blad 10 van 16 

 

4.3 Rekenmodel overdracht 
Met de op bovenbeschreven wijze vastgestelde bronsterkten en de terreingegevens is een rekenmodel opgesteld, 
waarmee de geluidsoverdracht van de inrichting naar de omgeving is berekend.  
 
Bij de berekeningen worden de ruimtelijke effecten betrokken. Rekening houdend met deze effecten wordt het 
geluidsniveau op een immissiepunt berekend. 
 
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp van het computerprogramma GeoMilieu versie 4.41. Dit programma is 
gebaseerd op methode II.8 uit de Handleiding. In het model is de nieuwe ontsluiting ingevoerd als akoestisch hard. 
De niet-gedefinieerde gebieden zijn aangehouden als 50% hard. 
 
In het rekenmodel zijn de equivalente geluidsvermogenniveaus ingevoerd. Voor de bepaling van de maximale 
niveaus op de immissiepunten wordt gebruik gemaakt van de LAmax routine, die de maximale niveaus berekend, 
waarbij nog rekening gehouden moet worden met de hogere bronvermogens in de laatste kolom van tabel 1.  
 
De geluidsniveaus zijn berekend op immissiepunten gesitueerd ter plaatse van de gevels van de meest nabijgelegen 
woningen van derden. De niveaus in de dagperiode zijn berekend op een hoogte van 1.8 meter, de niveaus in de 
avond- en nachtperiode op een hoogte van 5.0 meter.  
 
Bijlage 3 geeft de in het model ingevoerde gegevens van de objecten, de geluidsbronnen, de immissiepunten en de 
berekende situaties. Bijlage 4 geeft enkele grafische weergaven van het rekenmodel. 
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5 RESULTATEN EN BEOORDELING 

5.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 
Zoals aangegeven in § 3.3 is de opgestelde en doorgesproken representatieve bedrijfssituatie doorgerekend. 
Bijlage 5 geeft de berekende equivalente geluidsniveaus op de beoordelingspunten. De ligging van de beoorde-
lingspunten is weergegeven in bijlage 4. 
 
Er is geen sprake van een tonaal, impulsachtig of muziekkarakter van het geluid. Op de berekende equivalente 
geluidsniveaus hoeft daarom geen toeslag te worden toegepast. Tabel 2 geeft de berekende waarden van het LAr,LT 
voor de representatieve bedrijfssituatie. Daarbij wordt de begane grond in de dagperiode beoordeeld en de 
verdieping in de avondperiode. De richtlijnen goede ruimtelijke ordening en de grenswaarden uit het Activiteiten-
besluit zijn eveneens opgenomen.  
 
Tabel 2: Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau LAr,LT in dB(A) 
Beoordelings- Omschrijving Berekend LAr,LT in dB(A) in Etmaalwaarde 

Punt   dagperiode avondperiode nachtperiode  

01/02 Woning Klutenpad 6D begane grond 40 - - 
45 

02 Woning Klutenpad 6D verdieping - 40 - 

03 Woning Klutenpad 8 39 40 - 45 

04 Woning Klutenpad 5 32 33 - 38 

Grenswaarde goede ruimtelijke ordening en 
Activiteitenbesluit 45 40 35 45 

 
 
Bij de omliggende woningen bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 45 dB(A). Bepalend 
hiervoor is de woning Klutenpad 6D, de avondperiode vanwege het incidenteel overwerk is bepalend voor de 
geluiduitstraling van de inrichting naar de omgeving. 
 
Aan de grenswaarden van het Activiteitenbesluit ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau kan bij 
alle onderzochte woningen worden voldaan.  
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5.2 Maximale geluidsniveaus 
Bijlage 6 geeft de berekende LAmax waarden, die opgehoogd moeten worden met de correctie voor zwaar verkeer. 
Voor de woningen aan de oostzijde is deze correctie +6 dB en voor de woningen aan de westzijde +4 dB. Tabel 3 vat 
de maximale geluidsniveaus samen; ook de richtlijnen goede ruimtelijke ordening en de grenswaarden uit het 
Activiteitenbesluit zijn in de tabel opgenomen. 
 
Tabel 3: Maximale geluidsniveaus LAmax in dB(A) 
Beoordelings- Omschrijving Berekend LAmax in dB(A) in 

punt   dagperiode avondperiode nachtperiode 

01 Woning Klutenpad 6D begane grond 70 - - 

02 Woning Klutenpad 6D verdieping - 69 - 

03 Woning Klutenpad 8 61 63 - 

04 Woning Klutenpad 5 52 54 - 

Grenswaarden goede ruimtelijke ordening stap 2 65 60 55 

Grenswaarden goede ruimtelijke ordening stap 3 70 65 60 

Grenswaarden Activiteitenbesluit *) 70 65 60 

 
 
Voor wat betreft goede ruimtelijke ordening wordt in de dagperiode niet voldaan aan de richtwaarde van 65 dB(A). 
Wel wordt voldaan aan de geldende grenswaarde van 70 dB(A) conform stap 3. 
 
In de avondperiode wordt vanwege het incidenteel overwerk de geluidsgrenswaarde voor het piekgeluidsniveau op 
de woning Klutenpad 6D overschreden. Overwogen kan worden in de avondperiode aan deze zijde geen zwaar 
verkeer te laten rijden. 
 
Bij toetsing aan het Activiteitenbesluit kan in de dagperiode bij alle onderzochte woningen worden voldaan aan de 
geldende grenswaarden. Volledigheidshalve, voor de berekende waarden mag in de dagperiode het laden en 
lossen en de bijbehorende voertuigbewegingen worden uitgezonderd. In de avondperiode wordt niet voldaan bij 
de woning Klutenpad 6D, zie de opmerking hierboven. 

5.3 Indirecte hinder 
De berekening van het equivalente geluidsniveau van de indirecte hinder conform de rekenmethode 2012 is 
gegeven in bijlage 7. Daarbij is rekening gehouden met de opgegeven vervoersbewegingen (worst case, dus alle 
bewegingen in één rijrichting) en een redelijke rijsnelheid ter hoogte van de dichtstbijgelegen woningen van 
30 km/uur. 
 
De woningen aan het Klutenpad liggen op 26 meter of meer uit de as van de weg. De geluidbelasting vanwege de 
indirecte hinder bedraagt op 26 meter 44 dB. De voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) wordt niet overschreden.  
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6 SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

In opdracht van M. van Bruggen Holding B.V. is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het bedrijf aan het 
Klutenpad 6 in Creil. De aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen voor de uitbreiding met een extra loods aan 
de oostzijde. In die richting wordt ook een extra inrit gerealiseerd.  
 
De situatie is beoordeeld op basis van de toekomstige activiteiten. Daarbij verschuift de afvoer van het westelijk 
deel van de inrichting naar de oostzijde.  
 
Bij de omliggende woningen bedraagt het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ten hoogste 45 dB(A). Bepalend 
hiervoor is de woning Klutenpad 6D. De avondperiode tijdens overwerk is bepalend voor de geluiduitstraling. Aan 
de grenswaarden voor goede ruimtelijke ordening en van het Activiteitenbesluit ten aanzien van het langtijd-
gemiddeld beoordelingsniveau kan bij alle woningen worden voldaan. 
 
Voor wat betreft het maximale geluidsniveau worden de hoogste niveaus veroorzaakt door de aan- en afvoer met 
vrachtwagens of tractoren. In de avondperiode kan op de woning Klutenpad 6D niet worden voldaan vanwege de 
afvoer van producten.  
 
Overwogen kan worden de oostelijke uitrit niet te gebruiken in de avondperiode. Met deze beperking is de 
uitbreiding van het bedrijf in oostelijke richting geluidstechnisch mogelijk.  
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BEGRIPPENLIJST 

A-gewogen  behandeld met een frequentieweging die overeenkomt met de 40 dB 
contour voor gelijke luidheid van het menselijk oor [IEC 651, ISO 226] 

BBT  De Beste Beschikbare Technieken is het beginsel dat er vanuit gaat dat een 
inrichting zoveel als economisch en technisch mogelijk is nadelige gevol-
gen voor het milieu beperkt. [Wm artikel 8.11 lid 3] 

bedrijfsduurcorrectieterm Cb  
[dB] 

correctieterm die de bedrijfsperiode Tb in rekening brengt dat een bedrijfs-
toestand duurt tijdens een beoordelingsperiode To (dag, avond, nacht): 
Cb = -10 log Tb/T0 [Handleiding] 

bedrijfsperiode Tb  
[uren] 

tijdsinterval waarin een bepaalde en gespecificeerde bedrijfstoestand 
binnen een beoordelingsperiode optreedt [Handleiding] 

beoordelingshoogte ho  
[m] 

de hoogte van het beoordelingspunt boven het plaatselijk maaiveld 
[Handleiding] 

beoordelingsperiode T0  
[uren] 

tijdsinterval dat relevant is voor de beoordeling van het geluid. Met betrek-
king tot industrielawaai zijn drie beoordelingsperioden gedefinieerd: 

de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur); 
de avondperiode (19.00 tot 23.00 uur); 
de nachtperiode (23.00 tot 07.00 uur) [Handleiding] 

beoordelingspunt  het punt waar het te beoordelen geluidsniveau wordt bepaald en getoetst 
aan eventuele richtwaarden en/of grenswaarden 

binnengrenswaarde  grenswaarde voor geluid binnen de ruimten van een woning die als geluids-
gevoelig zijn aangemerkt 

BREF  De beste beschikbare technieken liggen voor bepaalde bedrijfstakken of 
voor technieken die branche overschrijdend zijn vast in BBT-referentie-
documenten (BREF’s). BREF’s zijn vaak zeer uitgebreide documenten 
waarvan vaak slechts een gering deel over geluid en trillingen gaat 

bronmaatregelen  geluidsbeperkende maatregelen op een industrieterrein; dit kunnen ook 
afschermende voorzieningen zijn [Handboek] 

equivalent geluidsniveau Leq,T [dB] 
/ LAeq,T [dB(A)] 

het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het ter 
plaatse, in de loop van een bepaalde periode, optredende geluid 
[Handleiding] 

etmaalwaarde  met betrekking tot industrielawaai de hoogste van de volgende waarden: 
de waarde over de dagperiode; 
de waarde over de avondperiode + 5 dB; 
de waarde over de nachtperiode + 10 dB 

frequentie  toonhoogte 

frequentieweging  frequentie-afhankelijke signaalbewerking waarbij voor verschillende 
frequenties een uiteenlopende kwalificatie (weging) wordt toegepast 
[IEC 651] 

geluid  met het menselijk oor waarneembare luchttrillingen [Wgh] 
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geluidsdruk p [Pa] door geluidsgolven veroorzaakte drukverschillen t.o.v. de atmosferische 
druk 

geluids(druk)niveau  Lp  
[dB/dB(A)] 

de gemeten of berekende momentane geluidsdruk uitgedrukt in dB of 
dB(A) t.o.v. 20 Pa 

geluidbelasting Bi 
[dB(A)] 

etmaalwaarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau [Handleiding] 

geluidsgevoelig object  woning, school, ziekenhuis of ander gezondheidszorggebouw 

geluidsoverdracht  wijze waarop het transport van geluid van bron naar ontvanger plaatsvindt 

geluidsvermogenniveau LW  
[dB/dB(A)] 

de door een geluidsbron afgestraalde hoeveelheid geluidsenergie uitge-
drukt in dB of dB(A) t.o.v. 1 pW 

gestandaardiseerd 
immissieniveau 

Li 
[dB(A)] 

het equivalente geluidsniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand 
onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats wordt vastge-
steld [Handleiding]

gevel (uitwendige 
scheidingsconstructie) 

een bouwkundige constructie die een ruimte in een woning of gebouw 
scheidt van de buitenlucht, daaronder begrepen het dak 
[Handleiding/Handreiking] 

gevelreflectie  reflectiebijdrage van het geluid tegen de beschouwde gevel 

gevelreflectieterm 
(gevelcorrectieterm) 

Cg [dB] correctieterm voor de gevelreflectie 

grenswaarde  op een beoordelingspunt nader te definiëren maximaal toelaatbaar geacht 
niveau (resultaatverplichting) 

immissiepunt  de plaats waar de geluidsimmissie wordt bepaald  

immissierelevante 
bronsterkte 

LWR 
[dB(A)] 

het geluidsvermogenniveau van een denkbeeldige monopool, gelegen in 
het centrum van de werkelijke geluidsbron, die in de richting van het 
immissiepunt dezelfde geluids(druk)niveaus veroorzaakt als de werkelijke 
geluidsbron [Handleiding] 

impulsachtig geluid  geluid met een op het beoordelingspunt (binnen het aldaar aanwezige 
geluid) duidelijk waarneembaar impulskarakter. De waarneembaarheid 
van dit karakter vindt op subjectieve wijze plaats [Handleiding] 

incidentele bedrijfssituatie  bedrijfstoestand die ten hoogste twaalfmaal per jaar voorkomt. Daarbij 
gaat het per keer om één aaneengesloten periode van maximaal een 
etmaal [Handreiking]

invallend geluidsniveau  het geluidsniveau waarmee een gevel wordt aangestraald zonder dat 
hierbij de gevelreflectie wordt betrokken 

langtijdgemiddeld 
deelbeoordelingsniveau 

LAri,LT 
[dB(A)] 

equivalent geluidsniveau over een beoordelingsperiode ten gevolge van een 
specifieke bedrijfstoestand, zo nodig gecorrigeerd voor het impulsachtig, 
tonale of muziekkarakter van het geluid [Handleiding] 

langtijdgemiddeld 
beoordelingsniveau 

LAr,LT 
[dB(A)] 

energetische sommatie van de langtijdgemiddelde deelbeoordelingsniveaus 
over een beoordelingsperiode [Handleiding] 
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maximaal geluidsniveau LAmax 
[dB(A)] 

het maximaal te meten geluidsniveau in de meterstand >fast= en 
gecorrigeerd met de meteocorrectieterm Cm [Handleiding/ Handreiking]. 
Indien beoordeeld volgens IL-HR-13-01 van 1981: het maximaal te meten 
geluidsniveau in de meterstand >fast=  

meethoogte hm  
[m] 

de hoogte van het immissiepunt boven het plaatselijk maaiveld waarop de 
microfoon voor de geluidsmetingen zich bevindt [Handleiding] 

meteocorrectieterm Cm  
[dB] 

correctieterm voor de gemiddelde meteorologische omstandigheden 
[Handleiding] 

meteoraam  de meteorologische omstandigheden waaronder een goede en stabiele 
geluidsoverdracht plaatsvindt [Handleiding] 

octaafband  frequentieband met een constante procentuele bandbreedte van 70% van 
de middenfrequentie; de middenfrequentie van elke volgende band is het 
dubbele van de middenfrequentie van de voorgaande band [IEC 225] 

overdrachtsmaatregelen  afschermende voorzieningen (schermen, wallen) in de zone en buiten een 
industrieterrein [Handboek] 

referentiepunt  meet- of rekenpunt gebruikt als positie om van daaruit (door extrapolatie) 
het geluidsniveau op een beoordelingspunt te bepalen (kan ook samen-
vallen met een beoordelingspunt) 

representatieve 
bedrijfssituatie 

 toestand waarbij de voor de geluidsproductie relevante omstandigheden 
kenmerkend zijn voor een bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te 
beschouwen beoordelingsperiode [Handleiding/Handreiking] 

richtwaarde  op een beoordelingspunt nader te definiëren maximaal toelaatbaar geacht 
niveau (inspanningsverplichting) 

woning  gebouw dat voor bewoning gebruikt wordt of daartoe bestemd is; in ruime 
zin: geluidsgevoelig object [Wgh] 

Referenties in begrippenlijst 
Handboek: 
Handleiding: 
Handreiking: 
IEC 225: 

IEC 651: 
ISO 226: 
Wgh: 
Wm:  

  
Handboek sanering industrielawaai, oktober 1995 
Handleiding meten en rekenen industrielawaai, 1999
Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998 
Octave, half octave and third octave filters intended for the analysis of sound 
and vibration 
Sound level meters 
Normal equal-loudness level contours 
Wet geluidhinder 
Wet milieubeheer 
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Klutenpad 6,  Crei l  
 

 projectnummer: 164.38.50.00.00 

 

Onderwerp: Ecologische inventarisatie Klutenpad 6, Creil 

Datum: 03-04-2019 

 

Inleiding 

 

KADER 

De initiatiefnemer is voornemens om aan het Klutenpad 6 te Creil een nieuwe loods/schuur te bou-

wen. Om de uitvoerbaarheid van dit plan te toetsen, is een inventarisatie van natuurwaarden uitge-

voerd. Het doel hiervan is om na te gaan of aanvullend onderzoek in het kader van de Wet natuurbe-

scherming (Wnb)1 of het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid noodzakelijk is. Naast het raadplegen van 

bronnen is het plangebied ten behoeve van de inventarisatie op 25 maart 2019 bezocht door een 

ecoloog van BügelHajema Adviseurs. De weersomstandigheden waren: half bewolkt, circa 7˚C, droog 

en een sterke wind. Het had net geregend. 

 

PLANGEBIED 

Het plangebied maakt onderdeel uit van het erf van het Klutenpad 6, in het buitengebied van Creil en 

bestaat uit zandige braakliggende grond. De ontwikkelingen bestaan uit het bouwen van een nieuwe 

loods/schuur. Al eerder is een schuur gesloopt en het zandbed ten behoeve van de nieuwe schuur is 

ook al aangelegd. In het plangebied ontbreekt opgaand groen, bebouwing en oppervlaktewater. Om 

het plangebied zijn verharding van betonplaten en loodsen aanwezig. De volgende twee foto’s geven 

een impressie van het plangebied op 25 maart 2019. 

                                                                 
1 De Wet natuurbescherming is op 1 januari 2017 in werking getreden en betreft zowel soortenbescherming als bescher-

ming van (Europese) natuurgebieden. 
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Foto 1 en 2. Impressie van het plangebied gezien vanaf het noorden (links) en vanaf het zuiden(rechts) op 25 maart 2019 

 

Soortenbescherming 

Onderdeel van de Wnb is soortenbescherming van planten en dieren. Dit betreffen: 

- alle van nature in Nederland in het wild voorkomende vogels die vallen onder de Vogelricht-

lijn (Wnb art. 3.1-3.4); 

- dier- en plantensoorten die beschermd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en de verdragen 

van Bern en Bonn (Wnb art. 3.5-3.9); 

- nationaal beschermde dier- en plantensoorten genoemd in de bijlage van de wet (Wnb art. 

3.10-3.11). 

 

Van deze laatstgenoemde groep beschermde soorten mogen provincies een zogenaamde ‘lijst met 

vrijstellingen’ opstellen (Wnb art. 3.11). Voor de soorten op deze lijst geldt een vrijstelling van de ver-

boden genoemd in art. 3.10 eerste lid van de Wnb. 

 

INVENTARISATIE 

Uit het raadplegen van de Nationale Databank Flora en Fauna2 (NDFF) via Quickscanhulp.nl3 (© NDFF 

- quickscanhulp.nl 21-03-2019 15:56:34') blijkt dat binnen een straal van een kilometer rond het plan-

gebied diverse beschermde diersoorten bekend zijn. Het gaat hoofdzakelijk om amfibieën, zoogdie-

ren en vogels met jaarrond beschermde nesten.  

 

                                                                 
2 Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). De NDFF is de meeste complete natuurdatabank van Nederland. De NDFF 

geeft informatie over waarnemingen van beschermde en zeldzame planten en dieren en bevat uitsluitend gevalideerde 

gegevens. 
3 Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is 

daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wel of niet in het plangebied 

kan voorkomen. Quickscanhulp.nl geeft aan op welke afstand waarnemingen van beschermde soorten in relatie tot het 

plangebied zijn aangetroffen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt. 
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In het zandbed groeien enkele algemeen voorkomende plantensoorten zoals zandraket,  klein kruis-

kruid en bosveldkers. Om het plangebied is tuinbeplanting aanwezig in de vorm van gazon met een 

jonge beukenhaag. Beschermde plantensoorten zijn niet aangetroffen en worden gezien het ontbre-

ken van geschikt biotoop en het ontbreken van waarnemingen in de wijde omgeving (Quickscan-

hulp.nl) ook niet verwacht in het plangebied. 

 

Door het ontbreken van opgaande beplanting en bebouwing in het plangebied kan de aanwezigheid 

van jaarrond beschermde nesten van vogels worden uitgesloten. Om dezelfde reden kunnen verblijf-

plaatsen van vleermuizen worden uitgesloten. Het plangebied zal hooguit door, in de omgeving voor-

komende, huismussen (soort met een jaarrond beschermd nest) gebruikt worden als onderdeel van 

hun foerageergebied. Het plangebied is weinig geschikt als foerageergebied voor vleermuizen en 

vormt ook geen onderdeel van een doorgaande structuur die als vliegroute kan dienen. 

 

In het plangebied kunnen enkele algemene grondgebonden zoogdiersoorten zoals huisspitsmuis en 

veldmuis incidenteel voorkomen (Quickscanhulp.nl). Voor de te verwachten algemene soorten geldt 

in de provincie Flevoland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb bij ruimtelijke ontwikke-

lingen. Niet-vrijgestelde (en dus beschermde) grondgebonden zoogdiersoorten worden gezien de 

terreingesteldheid en het ontbreken van geschikt biotoop niet verwacht in het plangebied. 

 

Voortplantingsbiotoop voor amfibieën ontbreekt. In het plangebied zijn hooguit incidenteel algemene 

amfibieënsoorten zoals bruine kikker en gewone pad als zwerver te verwachten (Quickscanhulp.nl). 

Voor deze soorten geldt in de provincie Flevoland een vrijstelling van de verbodsartikelen van de Wnb 

bij ruimtelijke ontwikkelingen.  

Uit de omgeving van het plangebied is de niet-vrijgestelde rugstreeppad bekend (Quickscanhulp.nl). 

De kavelsloten om het plangebied vormen hooguit marginaal geschikt voortplantingswater voor rug-

streeppad die houdt van ondiepe, snel opwarmende en geïsoleerde wateren (liefst zonder vis). Wel 

kan op het zandbed geschikt leefgebied ontstaan voor de pioniersoort rugstreeppad als hier plassen 

water blijven staan die kunnen dienen als voortplantingswater. Op het moment van het veldbezoek, 

net na een forse regenbui, waren geen plassen in het plangebied aanwezig die diep genoeg zijn om 

als voortplantingswater voor rugstreeppad te dienen. Dit heeft ermee te maken dat kuilen, diepe rij-

sporen of diepere laagtes ontbreken. Het is echter niet uitgesloten dat de soort zich op termijn als-

nog vestigt, bijvoorbeeld als het terrein langere tijd braak blijft liggen of als graafwerkzaamheden 

worden uitgevoerd waarbij voortplantingswater ontstaat. Rugstreeppad is namelijk een pioniersoort 

die relatief grote afstanden kan afleggen en daardoor nieuw leefgebied ook op grotere afstand van 

bestaand leefgebied kan bereiken.  
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Beschermde soorten uit de soortgroepen vissen, reptielen en ongewervelden zijn wegens het ont-

breken van geschikt biotoop en/of het ontbreken van waarnemingen in de omgeving van het plange-

bied (Quickscanhulp.nl) niet in het plangebied te verwachten. 

 

TOETSING 

Indien werkzaamheden tijdens het broedseizoen worden uitgevoerd, kunnen in gebruik zijnde nesten 

van enkele algemeen voorkomende vogels worden verstoord. Dit is bij wet verboden. Om verstoring 

van in gebruik zijnde nestplaatsen te voorkomen, dient bij de planning en uitvoering van de werk-

zaamheden daarom voldoende rekening te worden gehouden met het broedseizoen of dient vooraf-

gaand aan de werkzaamheden te worden vastgesteld dat geen broedgevallen aanwezig zijn. Een 

standaardperiode voor het broedseizoen is er niet; van belang is of een broedgeval aanwezig is, on-

geacht de periode. Voor de meeste vogels geldt dat het broedseizoen ongeveer van 15 maart tot 15 

juli duurt. Wanneer voorafgaand aan de werkzaamheden is vastgesteld dat geen broedgevallen aan-

wezig zijn in het plangebied, kunnen de werkzaamheden ook in het broedseizoen worden opgestart.  

 

Het plangebied bestaat uitsluitend uit zand en heeft daarmee weinig waarde als foerageergebied 

voor vleermuizen en huismussen. Het plangebied zal ook na uitvoering van de plannen maar beperkt 

geschikt zijn als foerageergebied voor vleermuizen en huismussen. In de omgeving van het plange-

bied is in ruime mate alternatief en deels ook hoogwaardiger foerageergebied aanwezig. Hierop zijn 

dan ook geen negatieve effecten te verwachten.  

 

Uit de omgeving van het plangebied is de rugstreeppad bekend. De pioniersoort rugstreeppad staat 

erom bekend dat locaties met vergraafbare zandgrond en ondiepe, snel opwarmende plassen snel 

kunnen worden gekoloniseerd. Indien deze soort zich vestigt, kunnen de werkzaamheden worden 

stilgelegd. Wij adviseren om een amfibieënscherm om de bouwplaats aan te brengen om vestiging te 

voorkomen. 

 

Als gevolg van de ontwikkelingen kunnen verder enkele verblijfplaatsen van algemene amfibieën- en 

zoogdierensoorten worden verstoord en vernietigd. Ook kunnen hierbij enkele exemplaren worden 

gedood. De te verwachten algemene soorten worden niet in hun voortbestaan bedreigd en vallen in 

de vrijstellingsregeling bij ruimtelijke ontwikkelingen van de provincie Flevoland. Voor deze soorten 

hoeft geen ontheffing te worden aangevraagd. Wel geldt voor deze soorten de zorgplicht van de 

Wnb.  

 

Voor de overige soort(groep)en kunnen negatieve effecten op in het kader van de Wnb beschermde 

soorten worden uitgesloten. 
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Gebiedsbescherming 

Voor onderhavig plangebied is de volgende wet- en regelgeving op het gebied 

van gebiedsbescherming relevant: de Wnb en de provinciale structuurvisie en verordening. 

 

WET NATUURBESCHERMING 

In de Wnb is de bescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Plannen en projecten met negatie-

ve effecten op deze gebieden zijn vergunningsplichtig. Relevant daarbij is dat de Wnb een externe 

werking kent. Van externe werking is sprake als activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van in-

vloed zijn op de natuurwaarden in een Natura 2000-gebied. 

 

NATUURNETWERK NEDERLAND 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN - voorheen ook wel Ecologische Hoofdstructuur/EHS genoemd) 

is een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke natuurgebieden in 

Nederland, dat voldoende robuust is voor een duurzame verbetering van de omstandigheden voor 

de wilde flora en fauna en voor natuurlijke leefgemeenschappen. Het NNN is als beleidsdoel opge-

nomen in de het Omgevingsprogramma Provincie Flevoland. De begrenzing en ruimtelijke bescher-

ming van de provinciale NNN is voor Flevoland uitgewerkt in de Omgevingsverordening Flevoland. 

 

INVENTARISATIE 

Het plangebied ligt op een afstand van ruim 3 kilometer ten westen van het dichtstbijzijnde in het 

kader van de Wnb beschermde gebied, te weten Natura 2000-gebied IJsselmeer. Op ruim 2 kilometer 

ten noordwesten van het plangebied ligt het meest nabij gelegen gebied dat is aangewezen als NNN. 

Tussen het plangebied en de beschermde gebieden liggen bebouwing, wegen en/of agrarisch gebied. 

 

TOETSING 

Gezien de terreinomstandigheden, de afstand tot beschermde gebieden, de inrichting van het tus-

senliggende gebied en de aard van de ontwikkeling, zijn met betrekking tot het voorgenomen project 

geen negatieve effecten op Natura 2000-gebieden en het NNN te verwachten. Deze inventarisatie 

geeft daarom geen aanleiding voor een nadere analyse in het kader van de Wnb en is niet in strijd 

met het provinciaal ruimtelijk natuurbeleid. 

 

 

Conclusie 

Op basis van de uitgevoerde ecologische inventarisatie is gezien de aangetroffen terreinomstandig-

heden en de aard van het plan voldoende beeld van de natuurwaarden ontstaan. 

 



 

datum 03-04-2019  projectnummer 164.38.50.00.00   6 

 

 

 

Uit de ecologische inventarisatie is naar voren gekomen dat er als gevolg van de beoogde plannen 

geen negatieve effecten te verwachten zijn op in het kader van de Wnb beschermde soorten. Het 

doen van nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing op de Wnb is in deze situatie niet 

aan de orde. In verband met de soortbescherming van de Wnb is het wel nodig om bij de planning 

van de werkzaamheden rekening te houden met het broedseizoen van vogels. 

 

Daarnaast wordt geadviseerd om vestiging van rugstreeppad tijdens de aanlegfase te voorkomen 

door middel van het plaatsen van amfibieënschermen. 

 

Nader onderzoek in het kader van gebiedsbescherming (Wnb en provinciaal ruimtelijk natuurbeleid) 

is niet nodig. Een vergunning van de Wnb voor beschermde gebieden is op voorhand niet nodig voor 

de beoogde activiteiten. Het plan is daarnaast op het punt van provinciaal ruimtelijk natuurbeleid 

niet in strijd met de Omgevingsverordening Flevoland. 
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelma g verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

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

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

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

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

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

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

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

Als u vragen hee  over de geleverde bodeminforma e, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Locatie: HBB: KLUTENPAD 8

Loca e
Adres Klutenpad 8 8312PJ Creil

Loca ecode AA017101874

Loca enaam HBB: KLUTENPAD 8

Plaats Noordoostpolder

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL017101869

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

tractorpetroleumpompinstalla e (carburine) 1958 9999 Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Locatie: HBB: KLUTENPAD 6

Loca e
Adres Klutenpad 6 8312PJ Creil

Loca ecode AA017101871

Loca enaam HBB: KLUTENPAD 6

Plaats Noordoostpolder

Loca ecode bevoegd gezag
WBB FL017101866

Status
Vervolg WBB Beoordeling

Status rapporten Beschikking

Status besluiten Status asbest

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Geen gegevens beschikbaar

Verontreinigende ac viteiten
Ac viteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed

bestrijdingsmiddelenopslagplaats 1984 9999 Nee Nee Nee

dieselpompinstalla e 1991 9999 Nee Nee Nee

dieseltank (bovengronds) 1984 9999 Nee Nee Nee

dieseltank (ondergronds) 1984 9999 Nee Nee Nee

lichtpetroleumpompinstalla e 1991 9999 Nee Nee Nee

petroleum- of kerosinetank (bovengronds) 1984 9999 Nee Nee Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort

Zorgstatus

Uiterste start

Werkelijke start

Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Asbest loca es
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Luch oto 2006

 

 

Pagina 7 van 28 - 12-03-2019



 

Luch oto 2008
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Luch oto 2009
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Luch oto 2010

 

 

Pagina 10 van 28 - 12-03-2019



 

Luch oto 2011
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Luch oto 2012
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Luch oto 2013
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Luch oto 2014
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Luch oto 2015
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Luch oto 2016
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Luch oto 1947
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Luch oto 1949
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Luch oto 1960
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Luch oto 1971

 

 

Pagina 20 van 28 - 12-03-2019



 

Luch oto 1981

 

 

Pagina 21 van 28 - 12-03-2019



 

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

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

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

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

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

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

Het betre  de:

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

Toelich ng op de Historische luch oto's

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

Toelich ng op de Asbestverdenkingenkaart

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

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

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

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

(Woning-)Bouwperiode
Agrarische gebouwen
Hinderwetvergunningen
Historische bedrijfsac viteiten

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

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

Toelich ng op detailinforma e WBB-loca es

Algemene informa e

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

Deze informa e betre :

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

Algemene loca egegevens

Basisgegevens

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

Van deze loca es worden de volgende gegevens geregistreerd:

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

Fasering van de aanpak

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

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

2.

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

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

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

Erns ge bodemverontreiniging

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

Spoedeisendheid sanering

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

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

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

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

Saneringsplan

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

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

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

Aangetroffen verontreinigingen

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

Uitgevoerde (deel)saneringen

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

Restverontreinigingen

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

Historische bedrijfsac viteiten op deze loca e

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

Meer informa e

Hee  u vragen over de geleverde bodeminforma e?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het 'bestemmingsplan Landelijk gebied, Klutenpad 6 te Creil' met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00648-ON02 van de gemeente Noordoostpolder;

1.2  bestemmingsplan:

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlagen;

1.3  verbeelding:

de digitale verbeelding van het bestemmingsplan; 

1.4  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;

1.5  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding, indien het een vlak betreft;

1.6  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;

1.7  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;

1.8  agrarisch verwerkingsbedrijf

een bedrijf dat gewassen verwerkt en/of fysisch bewerkt.

1.9  ander-bouwwerk

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.10  ander-werk

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid;

1.11  bebouwing:

één of meer gebouwen en/of andere-bouwwerken;
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1.12  bedrijf:

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

1.13  bedrijfsgebouw:

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

1.14  bedrijfswoning / dienstwoning:

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

1.15  bestaand:

a. met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in 
ontwerp ter visie leggen van het plan;

a. met betrekking tot het gebruik: het gebruik ten tijde van het rechtskracht verkrijgen 
van het plan;

1.16  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.17  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;

1.18  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;

1.19  bijbehorend bouwwerk:

uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel 
bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond 
staand gebouw of ander-bouwwerk met een dak;

1.20  bouwen:

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

1.21  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak;

1.22  bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 
behorende bebouwing is toegelaten;

1.23  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel;
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1.24  bouwvlak:

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

1.25  bouwwerk:

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 
direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of 
op de grond;

1.26  dak: 

iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk;

1.27  detailhandel:

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

1.28  dienstverlening:

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden;

1.29  dienstverlenend bedrijf:

een bedrijf waarvan de werkzaamheden bestaan uit het verlenen van economische 
diensten aan derden;

1.30  erf:

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

1.31  erfsingel:

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

1.32  erfsloot:

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

1.33  fysisch bewerken (van gewassen)

het uitvoeren van fysische handelingen met een gewas, waarbij de eigenschap of 
samenstelling van het gewas verandert, zoals snijden, raspen, hakken, malen, schrappen, 
schillen en polijsten. Hieronder niet begrepen chemisch bewerken, waarbij de chemische 
eigenschap en samenstelling van het gewas wordt veranderd, zoals koken, bakken, 
frituren en inmaken.

1.34  gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 
wanden (twee of meer wanden die tot de constructie behoren) omsloten ruimte vormt;

1.35  geluidzoneringsplichtige inrichting:

een inrichting bij welke ingevolge de Wet geluidhinder (Wgh) rondom het terrein van 
vestiging in een bestemmingsplan een zone moet worden vastgesteld;
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1.36  hoofdgebouw:

gebouw, of gedeelte daarvan, dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de geldende 
of toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel 
aanwezig zijn, gelet op die bestemming het belangrijkst is;

1.37  horeca:

hotel, pension, restaurant, café, cafetaria of daaraan verwante inrichting, waar tegen 
vergoeding logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe 
consumptie worden bereid of verstrekt, een en ander, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, 
met uitzondering van nachtclubs, discotheken, dancings of soortgelijke inrichtingen, onder 
horeca is in ieder geval niet begrepen een seksinrichting;

1.38  kampeermiddel:

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

1.39  landschappelijke en natuurlijke waarden:

de aan een gebied toegekende waarde in verband met de landschappelijke, geologische, 
bodemkundige en/of biologische elementen, voorkomend in dat gebied;

1.40  normaal beheer en onderhoud:

werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, 
waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming;

1.41  nutsvoorziening:

een voorziening ten behoeve van de telecommunicatie en de gas-, water- en 
elektriciteitsdistributie alsmede soortgelijke voorzieningen van openbaar nut, waaronder in 
ieder geval worden begrepen transformatorhuisjes, pompstations, gemalen, telefooncellen 
en zendmasten;

1.42  onderkomens:

voor verblijf geschikte al dan niet aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen en 
kampeermiddelen;

1.43  omgevingsvergunning:

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

1.44  prostitutie:

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 
persoon tegen vergoeding;

1.45  risicovolle inrichting:

een inrichting als bedoeld in artikel 2, lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen 
(Bevi);

1.46  seksinrichting:

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

het uitvoeren van handelingen met gewassen, waarbij de eigenschappen of samenstelling 
van het gewas niet veranderen, zoals schoonmaken, sorteren, selecteren, drogen, 
verpakken en opslaan.

1.48  voorgevel:

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

1.49  'vrij' beroep: 

beroep of beroepsmatige dienstverlening op administratief, juridisch, medisch, 
paramedisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch en daarmee gelijk te stellen 
gebied. 
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

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;

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;

2.6  het bebouwd oppervlak van een bouwperceel

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

2.7  peil

a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de 
kruin van de weg;

b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte 
van het aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;

c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot 
onduidelijkheden, een door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijf

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn uitsluitend bestemd voor:

a. een agrarisch verwerkingsbedrijf, ter plaatse van de aanduiding "specifieke vorm van 
bedrijf - agrarisch verwerkingsbedrijf",

met de 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.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in artikel 3.1 mogen uitsluitend gebouwd worden:

a. bedrijfsgebouwen;
b. bedrijfswoningen;
c. bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen;
d. bouwwerken, geen gebouw zijnde.

3.2.2  Bedrijfsgebouwen

Voor bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

a. Een bedrijfsgebouw mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 8,5 m;
c. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 11 m.

3.2.3  Bedrijfswoning

Voor een bedrijfswoning gelden de volgende regels:

a. een bedrijfswoning mag uitsluitend gebouwd worden binnen de aanduiding 
'bedrijfswoning';

b. per aanduiding 'bedrijfswoning' mag niet meer dan één bedrijfswoning gebouwd 
worden;

c. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 1.200 m3;
d. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° 

bedragen;
e. de goothoogte voor de bedrijfswoning bedraagt minimaal 4,5 meter en maximaal 6 

meter; 
f. de maximum bouwhoogte van de bedrijfswoning mag niet hoger zijn dan 10 meter.

3.2.4  Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
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a. Een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend worden gebouwd 1 m achter het verlengde 

van de naar de weg gekeerde gevel van de betreffende bedrijfswoning;
c. de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per bedrijfswoning mag niet meer dan 

150 m² bedragen;  
d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 m;
e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6,0 m; 
f. in afwijking van het bepaalde onder a., b., c., d. en e. gelden voor herbouw van 

bestaande bijbehorende bouwwerken de bestaande maten, afmetingen, situering en 
omvang van de bebouwde oppervlakte van een gebouw als maximum.

3.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:

a. De bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2,5 m;
b. De bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten bedraagt maximaal 12 m;
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 

4,0 m.

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:

a. Het gebruik van gronden en gebouwen ten behoeve van het chemisch bewerken van 
gewassen, waarbij de chemische eigenschap en samenstelling van het gewas wordt 
veranderd, zoals koken, bakken, frituren en inmaken;

b. het gebruik van gronden als staanplaats voor onderkomens en als opslag-, stort- of 
bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en producten, 
tenzij dit noodzakelijk is in verband met de ter plaatse gevestigde bedrijvigheid of het 
normale beheer en onderhoud van de gronden en gebouwen;

c. het gebruik van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
d. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken (met uitzondering van 

bedrijfswoningen) als zelfstandige woonruimte;
e. het gebruik van de tweede ontsluitingsweg ter plaatse van de aanduiding "specifieke 

vorm van bedrijf - tweede ontsluitingsweg" ten behoeve van de aan- en afvoer met 
vrachtwagens of tractoren op een ander moment dan in de dagperiode van 07:00 tot 
19:00 uur.

3.3.2  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;
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h. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 
1 Aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten.

3.3.3  Voorwaardelijke verplichting

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 3.1 
opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van de 
erfsingel conform de in Bijlage 2 en Bijlage 3 opgenomen 'inrichtingstekening en 
beplantingsplan', teneinde te komen tot een gedegen landschappelijke inpassing.
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 4  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 5  Algemene bouwregels

5.1  Bestaande maten

Op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met 
afwijkingen in maten, afmetingen en/of afstanden mag gehandhaafd worden.
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels

6.1  Gebruik

Het is verboden de gronden of opstallen te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze 
of tot een doel, strijdig met de aan de grond gegeven bestemming.

6.2  Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend: 

a. de stalling en opslag van aan het oorspronkelijk gebruik onttrokken voer-, vaar- of 
vliegtuigen;

b. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor de opslag van schroot, afbraak- en 
bouwmaterialen, grond, bodemspecie en zandopslag en het storten van puin en 
afvalstoffen, anders dan ten behoeve van de uitvoering van krachtens de bestemming 
toegelaten bouwactiviteiten en werken en werkzaamheden;

c. het gebruik van de gronden en bouwwerken ten behoeve van een seksinrichting;
d. het gebruik van de gronden als stand- of ligplaats van onderkomens;
e. het gebruik van gronden en gebouwen voor de uitoefening van detailhandel, 

behoudens als ondergeschikte nevenactiviteit, in ter plaatse voortgebrachte 
producten en/of in AGF (aardappelen, groente en fruit).

6.3  Parkeer-, laad- en losruimte

6.3.1  Parkeerruimte

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan 
niet worden gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet in 
voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden. 

b. Bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van de normen als vastgelegd in de 
van toepassing zijnde gemeentelijke Nota Parkeernormen bepaald of er sprake is van 
voldoende parkeergelegenheid.

c. Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en b 
en worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt 
voorzien, mits dit geen afbreuk doet aan de parkeersituatie.

6.3.2  Laad- en losruimte

Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten 
behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, wordt een 
omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend indien aan of in dat bouwwerk 
dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt voorzien in die behoefte. 
Deze bepaling geldt niet voor bestaande situaties, waarbij de herbouw van een gebouw 
zonder functiewijziging wordt beschouwd als een bestaande situatie.

6.4  Strijdig gebruik - functiewijziging met grotere parkeerbehoefte

6.4.1  Parkeerruimte

a. tot een gebruik strijdig met de gegeven bestemmingen, wordt in ieder geval gerekend 
een functiewijziging van bouwwerken of onbebouwde gronden in een functie met een 
grotere parkeerbehoefte, zonder dat in voldoende mate ruimte aanwezig is ten 
behoeve van het parkeren of stallen van auto's;

b. bij de toepassing van het bepaald onder a. worden de beleidsregels in acht genomen 
zoals opgenomen in de gemeentelijke Nota Parkeernormen, waarbij geldt dat indien 
deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt 
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gehouden met de wijziging;
c. bij het bepaalde onder a. wordt bij beoordeling van de vraag of wordt voorzien in 

voldoende parkeergelegenheid alleen gelet op de toename van de parkeerbehoefte als 
gevolg van de functiewijziging.

6.5  Afwijken

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 6.3.1, 6.3.2 
en 6.4.1. 

a. indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op 
overwegende bezwaren stuit; of,

b. voor zover op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte, dan wel laad- of 
losruimte wordt voorzien.

6.6  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisten stellen aan het aantal 
parkeerplaatsen, de situering van de parkeerplaatsen en de situering van de laad- en 
losruimte ten behoeve van: 

a. de natuurlijke en landschappelijke waarden, 
b. het straat- en bebouwingsbeeld;
c. de woonsituatie;
d. de milieusituatie;
e. de verkeersveiligheid;
f. de sociale veiligheid;
g. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden. 
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke 
en landschappelijke waarden, het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de 
milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van 
de aangrenzende gronden c.q. bouwwerken, in de volgende gevallen met een 
omgevingsvergunning afwijken van:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen en percentages tot niet meer 
dan 10% van die maten, afmetingen en percentages met dien verstande dat dit niet 
geldt voor bijbehorende bouwwerken; 

b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 
aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast;

c. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van 
de plaats en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband 
met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die 
gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt;

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte daarvan wordt vergroot tot niet meer 
dan 10 m;

e. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, en toestaan dat de hoogte van kunstwerken en zend-, ontvang- 
en/of sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40 m;

f. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan 
dat de (bouw)hoogte ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals schoorstenen, 
luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, wordt vergroot mits:
1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt;
2. de totale hoogte niet meer dan 125% van de toegestane (bouw)hoogte van het 

betreffende gebouw bedraagt;
g. de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of 

stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of 
stallingsruimte wordt voorzien.
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Artikel 8  Algemene procedureregels

8.1  Afwijken bij een omgevingsvergunning

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

18  bestemmingsplan (ontwerp)



 bestemmingsplan Landelijk gebied, Klutenpad 6 te Creil

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken

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

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 
gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

9.2  Afwijken

Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 9.1 een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in lid 9.1 met 
maximaal 10%.

9.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken

Lid 9.1 is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip van 
inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

9.4  Overgangsrecht gebruik

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

9.5  Strijdig gebruik

Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in lid 9.4, te 
veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door 
deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

9.6  Verboden gebruik

Indien het gebruik, bedoeld in lid  9.4, na het tijdstip van inwerkingtreding van het plan 
voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik 
daarna te hervatten of te laten hervatten.

9.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik

Lid 9.4 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen 
geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 10  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het 'bestemmingsplan Landelijk gebied, Klutenpad 6 te Creil'.
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Bijlage 1  Mogelijkheden bedrijfsmatige activiteiten 
aan huis
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Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING               AFSTANDEN IN METERS            INDICES
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22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1
223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1
52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen 0 0 10 10 10 1 1 P 1
63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
6311.1 52241 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. zeeschepen
633 791 Reisorganisaties 0 0 10 0 10 1 1 P 1
65, 66, 67 64, 65, 66 - FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
65, 66, 67 64, 65, 66 A Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1
70 41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d 0 0 10 0 10 1 1 P 1
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1

74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 A Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING
9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituten 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1
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Bijlage 2  Inrichtingstekening erfsingels
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Bijlage 3  Beplantingsplan erfsingels
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