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Toelichting

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Aan de Neushoornweg 33 te Kraggenburg is een loonbedrijf gevestigd. Op basis van de 
geldende beheersverordening Landelijk Gebied, zijn de gronden bestemd met een 
agrarische bestemming. Een loonbedrijf valt hier niet onder, waardoor de 
bedrijfsactiviteiten in strijdig zijn met de regeling van de  beheersverordening. 

Bij de gemeente Noordoostpolder is het verzoek ingediend om de bestemming te wijzigen 
zodat het huidige gebruik van het perceel gelegaliseerd wordt en er mede de mogelijkheid 
ontstaat om de bestaande bedrijfswoning te vervangen voor een nieuwe woning. 

Tot slot is het bedrijf voornemens om een bestaand bedrijfsgebouw te gebruiken voor 
ondergeschikte nevenactiviteiten in de vorm van een bed & breakfast.

De gemeente Noordoostpolder staat in principe positief tegenover de functiewijziging en 
de beoogde bouw van een nieuwe bedrijfswoning. Om deze ontwikkelingen mogelijk te 
maken is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Het voorliggende 
bestemmingsplan voorziet hierin.

1.2  Ligging plangebied

Het plangebied is gelegen aan de Neushoornweg 33 te Kraggenburg, in het buitengebied 
van de gemeente Noordoostpolder. De kern Kraggenburg bevindt zich ten noordoosten 
van het plangebied. Het plangebied en de ligging ten opzichte van de directe omgeving 
wordt weergegeven in figuur 1.1

Figuur 1.1 De ligging van het plangebied
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1.3  Geldende bestemmingsplannen

Het plangebied is geregeld in de beheersverordening Landelijk gebied, die is vastgesteld 
op 21 maart 2016. Hierin is het voorheen geldende bestemmingsplan opnieuw van 
toepassing verklaard. Het plangebied valt onder het bestemmingsplan Landelijk gebied 
2004 en is in dat plan bestemd als 'Agrarisch gebied'. Binnen deze bestemming zijn de 
gronden bestemd voor agrarische bedrijvigheid in de vorm van een grondgebonden 
agrarische bedrijven. 

De toegestane bouwwerken binnen het plangebied zijn uitsluitend bouwwerken ten 
behoeve van een agrarisch bedrijf. Hieronder vallen ook kassen en ten hoogste één 
bedrijfswoning met de daarbij behorende bijgebouwen. Gebouwen moeten gebouwd 
worden binnen de aangegeven bouwvlakken. Figuur 1.2 toont een uitsnede van de 
verbeelding.

Figuur 1.2 Uitsnede geldend bestemmingsplan

In de van toepassing zijnde regels van het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' is een 
wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het mogelijk maakt de agrarische bestemming te 
wijzigen naar een reguliere bedrijfsbestemming. Met het instrument van de 
beheersverording kan echter geen gebruik worden gemaakt van wijzigingsbevoegdheden, 
waardoor een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk is. 

De kaders die zijn opgenomen in deze wijzigingsbevoegdheid vormen wel de afweging of 
de bedrijfsmatige functie wenselijk is. Daarnaast is het gemeentelijk beleid bepalend voor 
de keuze voor een bestemmingsplan (zie ook paragraaf 2.3 en paragraaf 3.3).
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1.4  Leeswijzer

Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan gegeven. Daarbij 
wordt ingegaan op de gewenste ontwikkeling en op de ruimtelijke en functionele inpassing 
daarvan in de bestaande structuur. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het van 
belang zijnde beleidskader, waarna in hoofdstuk 4 een toetsing aan de 
omgevingsaspecten volgt. Wanneer deze van toepassing zijn, worden daarbij de 
uitgangspunten voor het bestemmingsplan genoemd. In hoofdstuk 5 volgt een toelichting 
op de in het bestemmingsplan opgenomen regeling. Ten slotte gaat hoofdstuk 6 in op de 
maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  Huidige situatie

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt aan de Neushoornweg 33, ten zuiden van 
Kraggenburg. De ruimtelijke structuur in de omgeving is karakteristiek voor het 
polderlandschap. In de omgeving zijn duidelijk de erven binnen ‘groene lijsten’ 
waarneembaar. De rechtlijnige, lineaire structuren zijn duidelijk zichtbaar in het landschap. 
De functionele structuur bestaat uit verspreid liggende burgerwoningen en agrarische 
bedrijven. Het gebied kent een karakteristieke regelmatige verkavelingsstructuur, waarin 
bebouwingspercelen solitair of in clusters van 2 of 4 kavels en weerszijden van de wegen 
zijn gelegen.

Het plangebied maakt deel uit van een cluster van 4 kavels. Het plangebied wordt 
begrensd door de Neushoornweg aan de westzijde, een agrarisch bedrijfsperceel 
(Neushoornweg 31) aan de noordzijde en agrarische cultuurgronden aan de overige 
zijden. De ligging van het plangebied op luchtfoto’s wordt weergegeven op afbeelding 2.1. 

Figuur 2.1 luchtfoto plangebied

Ter plaatse is sprake van voormalige bedrijfsbebouwing van een agrarisch bedrijf, met 
daarbij een bedrijfswoning. In 1996 is op dit perceel een agrarisch loonbedrijf gestart. Op 
het perceel staan twee schuren met een gezamenlijk oppervlak van circa 800 m². Deze 
schuren hebben ruim voldoende oppervlak voor het loonbedrijf. De bedrijfswoning staat, 
overeenkomstig met de omgeving, vóór de bedrijfsgebouwen en bestaat uit één bouwlaag 
met zadeldak. 
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Figuur 2.2 Aanzicht plangebied vanaf de Neushoornweg 

Het perceel is, op enkele stukken na, volledig voorzien van singels. De ontbrekende delen 
zijn in het verleden ten behoeve van de bouw van bedrijfsgebouwen verwijderd. Het 
bebouwingsvlak, zoals opgenomen in het bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004', wijkt af 
van de kadastrale grenzen en ligt deels buiten het eigendom van de initiatiefnemer. In 
figuur 2.2 is deze situatie weergegeven. De rode lijn geeft het kadastrale eigendom weer. 
De blauwe lijn betreft het bebouwingsvlak zoals opgenomen in het bestemmingsplan 
'Landelijk gebied 2004'. 

Figuur 2.2  Situatie, Kadastraal eigendom en bouwvlak 

2.2  Voorgenomen initiatief

Het initiatief omvat de planologische situatie in overeenstemming brengen met het huidige 
gebruik als loonbedrijf, het vervangen van de bedrijfswoning en het vestigen van een bed 
and breakfast-accommodatie. 

De nieuwe woning komt op de locatie van de huidige bedrijfswoning. In figuur 2.3 is een 
concept-ontwerp van de beoogde woning weergegeven. Ook qua vormgeving zal zoveel 
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mogelijk worden aangesloten op het bouwtype van de huidige woning, één bouwlaag met 
kap. In volume neemt de woning toe. Dit extra volume wordt aan de achterzijde van de 
woning gecreëerd.

Op basis van de huidige bestemmingsregels mag 20% van het bestemmingsvlak bebouwd 
worden met gebouwen ten behoeve van bedrijfsgebouwen en een bedrijfswoning. Dit 
komt neer op een oppervlak van 1.256 m². De huidige bedrijfsgebouwen hebben een 
gezamenlijk oppervlak van 800 m². De nieuwe bedrijfswoning heeft een oppervlak van 
maximaal 255 m². Het totaal oppervlak komt daarmee op 1.055 m². Voor de 
bedrijfswoning geldt tevens dat de inhoud van de woning maximaal 1.200 m3 mag 
bedragen. De goot- en bouwhoogte worden maximaal 3 meter respectievelijk 10 meter. 
De woning die in figuur 2.3 is weergegeven heeft een inhoud van 1.000 m3.

Figuur 2.3 Concept ontwerp bedrijfswoning (bron: Boes + Kok)

Omdat voor het bedrijfsperceel een bestemmingsplanherziening noodzakelijk is, wordt van 
deze mogelijkheid gebruik gemaakt om het bouwvlak en het kadastrale eigendom gelijk te 
trekken. Zoals in paragraaf 2.1 beschreven, ligt het bouwvlak zoals opgenomen in het 
bestemmingsplan Landelijk gebied 2004, buiten de kadastrale grenzen. Met dit 
bestemmingsplan wordt dit hersteld. Er worden geen extra m2 aan bedrijfsgebouwen 
mogelijk gemaakt. De huidige oppervlak van de bedrijfsgebouwen, circa 800 m2 is ruim 
voldoende voor de bedrijfsvoering van het bedrijf. 

Als nevenactiviteit, naast de hoofdfunctie, is het de bedoeling dat er in de bestaande 
kapschuur een B&B van maximaal 100 m² wordt gerealiseerd. De bestaande omvang van 
de bedrijfsbebouwing neemt verder niet toe. 

Tot slot blijven de bestaande (bomen)singels in het plangebied behouden en worden waar 
nodig, in overleg met Landschapsbeheer Flevoland, versterkt. 

In figuur 2.4 en bijlage 1 is de inrichting van de voorgenomen ontwikkeling weergegeven. 
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Figuur 2.4 Voorgenomen inrichting van het plangebied (bron: Boes + Kok)

2.3  Toetsing aan wijzigingsbevoegdheid

Zoals beschreven in paragraaf 1.3 is in de van toepassing zijnde regels van het 
bestemmingsplan 'landelijk gebied 2004' een wijzigingsbevoegdheid opgenomen die het 
mogelijk maakt de agrarische bestemming te wijzigen naar een reguliere 
bedrijfsbestemming. 

De kaders die zijn opgenomen in deze wijzigingsbevoegdheid vormen de afweging of de 
bedrijfsmatige functie wenselijk is. Hieronder wordt de ontwikkeling getoets aan deze 
regeling.

Artikel 28 Wijzigingsbevoegdheden 

Lid 4 Wijziging van voormalig agrarisch bebouwingsvlak naar bedrijven in acht te nemen 
bepalingen:

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 als bedoeld in artikel 5 of bestemmingsvlak 
als bedoeld in artikel 11 als "Bedrijven" aangewezen;

b. de onder a bedoelde bebouwing en gronden worden nader bestemd voor:
bedrijven, die voorkomen in de van deze voorschriften deel uitmakende bijlage 1: 
Mogelijkheden nieuwe bedrijfsfuncties in vrijkomende (agrarische) gebouwen, en/of

bestemmingsplan (ontwerp)  11



 bestemmingsplan Landelijk gebied, Neushoornweg 33 te Kraggenburg

paardenpension, paardenopleidingscentrum,
agrarisch loonwerkbedrijf,
veehandelsbedrijf,
opslagbedrijven van caravans, campers en/of boten,
dierartsenpraktijk en/of dierenpension,

of daarmee gelijk te stellen bedrijfsactiviteiten naar hun gevolgen voor de omgeving;

c. het bepaalde in artikel 13 (Bedrijven) 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;
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;

Toetsing 

a en b: 
Met dit bestemmingsplan worden de gronden bestemd voor een agrarische loonbedrijf. Er 
worden geen nieuwe bedrijfsgebouwen aan het perceel toegevoegd. Het huidige bouwvlak 
(bedrijfsperceel) wordt met dit bestemmingsplan wel anders gesitueerd. De verandering in 
situering van het bouwvlak is gunstiger voor de landschappelijk inpassing en de 
bedrijfsvoering. Hoofdstuk 2 gaat hier nader op in. 

c: 

De gronden worden met dit bestemmingsplan bestemd met de bestemming 'Bedrijf'

d:

In paragraaf 2.4 wordt de ontwikkeling getoetst op het onderdeel parkeren. Hieruit blijkt 
dat op het terrein ruim voldoende ruimte is om te voorzien in de parkeerbehoefte. 

e:

Zoals beschreven in wordt is dit plan slechts sprake van een functie van een bestaand 
bedrijf Er vinden geen ingrepen in de landschappelijke kenmerken plaatst. In paragraaf 2.4 
wordt de ruimtelijke inpassing nader beschreven. 

f:

In Hoofdstuk 4 wordt het plan getoetst aan omgevingsaspecten met deze functie 
wijziging vindt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de milieusituatie, omliggende 
woonfunctie, verkeersveiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende 
gronden.

2.4  Ruimtelijke en functionele inpassing

Functionele inpassing

Het bestaande bedrijf is een agrarisch aanverwant bedrijf. De mogelijkheden voor een 
agrarisch aanverwant bedrijf leveren geen zwaardere milieubelasting op ten opzichte van 
de huidige (planologisch) toegestane bedrijfsactiviteiten. De bed and breakfast wordt als 
ondergeschikte functie gevestigd bij de huidige bedrijfsfunctie. Paragraaf 4.2 gaat hier 
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nader op in. Vanuit dat oogpunt zijn er geen belemmeringen voor de gewenste situatie.

Landschappelijke inpassing

In figuur 2.4 en in bijlage 1 is de landschappelijk inpassing weergegeven. De bestaande 
bebouwing is op een goede manier ingepast in de omgeving. De planologische 
mogelijkheden van dit bestemmingsplan veranderen niets aan deze situatie. Op het erf 
staan langs alle zijden singels. De singels worden versterkt. Dit gebeurd in afstemming 
met de gemeente. Landschapbeheer Flevoland adviseert bij de uitvoering.

De nieuwe bedrijfswoning wordt gerealiseerd op de locatie van de bestaande 
bedrijfswoning.  Door de bestaande beplanting in stand te houden en waar nodig te 
versterken is het perceel op een goede manier landschappelijk ingepast. Het behoud van 
de erfsingels wordt in dit plan geborgd door een voorwaardelijke verplichting die in de 
regels is opgenomen.

Met dit bestemmingsplan plan wordt het bestemmingsvlak overeenkomstig met de 
kadastrale grenzen, juridisch-planologisch vastgelegd. Deze grens komt daarmee overeen 
met de zuidelijke erfgrens. Aan deze zijde ontbreekt een volwaardige erfsingel. Deze 
singel wordt conform de erfinrichtingstekening en het bijbehorende beplantingsplan 
gerealiseerd. Door de situering van het bestemmingsvlak te wijzigen ontstaat ook niet de 
mogelijkheid om in de nabije toekomst gebouwen buiten deze erfsingels te realiseren. Iets 
wat op basis van de geldende regeling wel mogelijk is. 

Het deel dat na deze herziening buiten het bouwvlak komt te liggen, wordt bestemd met 
de bestemming agrarisch en is uitsluitend bestemd voor agrarische doeleinden, gebouwen 
zijn niet toegestaan.  

Verkeerstechnische inpassing

Het bedrijf wordt ontsloten via de Neushoornweg. Met dit bestemmingsplan wordt alleen 
de bestemming gewijzigd ten behoeve van een bestaand bedrijf. Er vindt feitelijk geen 
uitbreiding plaats, het voornemen heeft geen invloed op de huidige verkeersbewegingen. 

Parkeren

In de nieuwe situatie zal de parkeergelegenheid in het plangebied worden uitgebreid.  Het 
bedrijf heeft een aantal machines. Deze machines worden in de huidige schuur en de 
kapschuur geparkeerd om verrommeling van het terrein te voorkomen.  

De gemeente Noordoostpolder heeft in de Nota Parkeernormen 2016 parkeernorm 
opgenomen. In deze nota is een B&B niet opgenomen. Voor een B&B wordt vaak een 0,5 
parkeerplaats per bed aangehouden. Vervoersmiddelen van gasten van de B&B mag 
uitsluitend binnen de erfgrenzen plaatsvinden. In het ontwerp, zoals opgenomen in bijlage 
1, Uitgaande van drie kamer met ieder twee bedden komt dit neer op 3 parkeerplaatsen. 
Daarnaast geldt voor een vrijstaande woning in het buitengebied een parkeerbehoefte 
van 2,4 parkeerplaatsen. Samen met de 3 parkeerplatsen voor de B&B komt de totale 
parkeerbehoefte op 5,4 parkeerplaatsen. In bijlage 1 zijn zes parkeerplaatsen ingetekend, 
daarmee wordt voldaan aan de parkeerbehoefte. Indien er meer kamers/bedden worden 
gerealiseerd zijn er meer parkeerplaatsen noodzakelijk. Op het erf is hiervoor ruim 
voldoende ruimte. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid

Nationale Omgevingsvisie (NOVI)

Op 11 september 2020 is de Nationale Omgevingsvisie (hierna: NOVI) vastgesteld. De 
NOVI is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van 
de leefomgeving in Nederland. De NOVI geeft richting en helpt om keuzes te maken, te 
kiezen voor slimme combinaties van functies en uit te gaan van de specifieke kenmerken 
en kwaliteiten van gebieden. En er nu mee aan de slag te gaan en beslissingen niet uit te 
stellen of door te schuiven. Het versterken van de omgevingskwaliteit staat in de NOVI 
centraal. Dat wil zeggen dat alle plannen met oog voor de natuur, gezondheid, milieu en 
duurzaamheid gemaakt moeten worden. Bij de NOVI hoort een Uitvoeringsagenda. Hierin 
staat hoe uitvoering wordt gegeven aan de NOVI. 

Binnen de NOVI zijn 8 voorlopige aandachtsgebieden geformuleerd als zogeheten 
NOVI-gebied. In een NOVI-gebied krijgt een aantal concrete vraagstukken extra prioriteit. 
Dit helpt om grote veranderingen en ruimtelijke opgaven in een regio beter te realiseren.

Opgaven 

Er is in Nederland sprake van een aantal dringende maatschappelijke opgaven. Deze 
opgaven kunnen niet apart van elkaar worden opgelost. Ze moeten in samenhang 
bekeken worden. Ze grijpen in elkaar en vragen meer ruimte dan beschikbaar is in 
Nederland. Niet alles kan, niet alles kan overal. Op het niveau van nationale belangen wil 
het Rijk sturen en richting geven aan de omgeving in Nederland, verwoord in vier 
opgaven:

1. ruimte maken voor klimaatverandering en energietransitie;
2. de economie van Nederland verduurzamen en het groeipotentieel behouden;
3. steden en regio's sterker en leefbaarder maken;
4. een toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Realiseren opgaven

In de NOVI is een tweetal instrumenten opgenomen om de opgaven te realiseren:

1. De Omgevingsagenda. 
In de Omgevingsagenda agenderen het Rijk en regio de gezamenlijke vraagstukken en 
de gewenste aanpak daarvan. De Omgevingsagenda biedt een basis voor 
uitvoeringsafspraken en inzet van programma's en projectbesluiten van Rijk en regio. 

2. De NOVI-gebieden. 
Een NOVI-gebied is een instrument waarbij Rijk en regio meerdere jaren verbonden zijn 
aan de gezamenlijke uitwerking van de verschillende opgaven in het ruimtelijke 
domein. Vaak wordt voortgebouwd op bestaande samenwerkingstrajecten. Denk aan 
een Regio Deal en een verstedelijkingsstrategie.

Conclusie

Gelet op de te realiseren opgaven uit de NOVI kan de conclusie worden getrokken dat de 
voorgenomen ontwikkeling geen rijksbelangen raakt als opgenomen in de NOVI.

Ladder voor duurzame verstedelijking

De 'ladder voor duurzame verstedelijking' is in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
geïntroduceerd en vastgelegd als procesvereiste in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). 
Het Bro bepaalt dat de treden van deze ladder doorlopen moeten worden voor nieuwe 
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stedelijke ontwikkelingen. Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede 
ruimtelijke ordening in de vorm van een optimale benutting van de ruimte in stedelijke 
gebieden.

Per 1 juli 2017 is de ladder voor duurzame verstedelijking veranderd. De afzonderlijke 
treden zijn komen te vervallen, maar de intentie van de ladder blijft hetzelfde: zorgvuldig 
ruimtegebruik. Lid 2 van de nieuwe Ladder ziet er als volg uit:

"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.”

Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking

Dit plan voorziet in het toestaan van een bestaande loonbedrijf en een bestaande 
bedrijfswoning. 

Alle bedrijfsactiviteiten vinden plaats rondom en in omgeving van het bedrijf. Hierdoor is 
het bedrijf economisch verbonden aan het gebied. De hoofdwerkzaamheden (agrarisch 
loonwerk) van het bedrijf hebben betrekking op het buitengebied. Dit maakt het 
aannemelijk om het bedrijf te vestigen in het buitengebied in plaatst van in het stedelijk 
gebied.

Met uitzondering van het vervangen van de bedrijfswoning vindt er geen nieuwbouw 
plaats. Er is in dit geval geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling.

3.2  Provinciaal beleid

Omgevingsprogramma Flevoland

Op 27 februari 2019 is het Omgevingsprogramma Flevoland vastgesteld. Het 
Omgevingsprogramma is een verdere uitwerking van wat de provincie belangrijk vindt en 
wil doen om te zorgen voor een goede leefomgeving. Hierin staat beschreven wat het te 
voeren beleid is en welke maatregelen of acties worden ondernomen om de doelstellingen 
te kunnen bereiken. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de ontwikkeling, het gebruik en beheer 
van onder andere wegen, natuur en bodem: de 'fysieke leefomgeving'.

De provincie wil de vitaliteit van het landelijk gebied vergroten en de 
gebruiksmogelijkheden ervan meer afstemmen op de maatschappelijke behoeften. Om het 
economisch draagvlak te verbreden wil de provincie ruimte bieden aan nieuwe functies in 
het landelijk gebied en deze verweven met de bestaande landbouwfunctie. Vestiging van 
activiteiten die bij uitstek thuishoren op een bedrijventerrein of aansluitend aan het 
bebouwde gebied worden in principe niet toegestaan. De activiteiten moeten in principe 
kleinschalig van karakter zijn. De bebouwingsmogelijkheden dienen hierop te zijn 
afgestemd. Effecten die milieuhygiënisch, landschappelijk en verkeerskundig (veiligheid en 
verkeersaantrekkende werking) ongewenst zijn, moeten worden voorkomen. Zo mogen 
nieuwe functies de landschappelijke en cultuurhistorische kern- en basiskwaliteiten van 
het gebied niet aantasten. De provincie ziet erop toe dat de mogelijkheden van 
verstedelijking in het landelijk gebied afdoende gemotiveerd zijn boven het gebruik maken 
van mogelijkheden in het stedelijk gebied. Zo ziet de provincie ook toe op een goede 
omgang met de Ladder voor duurzame verstedelijking van het Rijk.
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Toetsing

In dit geval wordt een bestaand (agrarisch) loonbedrijf gelegaliseerd. Een dergelijke 
functie past goed in het buitengebied, en blijft binnen de bestaande perceelsgrenzen. Met 
het wijzigen van het bouwvlak worden de bestaande bebouwingsmogelijkheden niet 
verruimd. Daarmee blijft de functie kleinschalig.  Ook is geen sprake van aantasting van 
de landschappelijke en cultuurhistorische waarden en zijn er geen milieuhygiënische, 
landschappelijke en verkeerskundige belemmeringen. Dit is nader toegelicht in hoofdstuk 2 
en 4.  Daarmee is het plan in overeenstemming met het Omgevingsprogramma Flevoland.

Omgevingsvisie FlevolandStraks

De visie van de provincie Flevoland gaat over de kansen en opgaven voor Flevoland over 
de periode tot 2030 en verder. Naar de toekomst toe wil Flevoland ruimte bieden voor 
nieuwe initiatieven met het 'ja, mits'-principe. De begintijd van de bepalende overheid en 
de maakbare samenleving heeft de provincie achter zich gelaten. Iedereen die wil 
bijdragen aan de toekomst van Flevoland is van harte uitgenodigd. Door deze opstelling 
zijn er meer mogelijkheden voor initiatieven van inwoners en bedrijven.

Er zijn drie kernopgaven:

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

Deze opgaven vormen de kern voor alle ontwikkelingen waar de provincie Flevoland bij 
betrokken is. Zowel voor de strategische opgaven uit de Omgevingsvisie, als andere 
vraagstukken van de provincie Flevoland. In de strategische opgaven staan de 
belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven. Het gaat om de 
volgende opgaven:

Duurzame Energie
Regionale Kracht
Circulaire Economie
Landbouw: Meerdere Smaken

De voorgenomen ontwikkeling geeft een bestaande agrarische gerelateerd bedrijf, de 
juiste bestemming.  Karakteristieke elementen blijven behouden, denk hierbij aan de 
erfsingel, de bedrijfsgebouwen. Gelet op vorenstaande sluit het voornemen goed aan bij 
de uitgangspunten van de Omgevingsvisie FlevolandStraks (specifiek ‘Het Verhaal van 
Flevoland’). Vooralsnog is de beleidsmatige kant van de Omgevingsvisie FlevolandStraks in 
uitwerking. Daarom wordt wat betreft het beleid nog verwezen naar het omgevingsplan 
Flevoland 2006.

Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied

De beleidsregel 'kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied', vastgesteld op 17 juni 
2008, biedt het kader voor verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied. 

De provincie wil verdere ontwikkeling van de landbouw stimuleren zodat het landelijk 
gebied vitaal en duurzaam blijft. Zij vindt het daarom van belang meer ruimte te bieden 
aan nieuwe agrarisch aanverwante (maar ook niet- agrarische functies) en de 
mogelijkheid te bieden om (voormalige) agrarische bouwpercelen te vergroten. Dit mag er 
dan uiteraard niet toe leiden dat de reeds in het landelijk gebied aanwezige functies 
gehinderd worden, noch dat het landelijk gebied verstedelijkt.
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De van belang zijnde inhoudelijke afwegingen zijn hierna weergegeven:

Niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische 
bouwpercelen zijn mogelijk, tenzij belemmeringen en hinder ontstaan voor het 
functioneren van de naastgelegen (agrarische) bedrijven en/of activiteiten, zoals 
wonen en recreëren. Indien nodig en mogelijk zal dit nader worden geregeld in een 
(milieu)vergunning.
Voorkomen van verstedelijking van het landelijk gebied.
Per (voormalig) agrarisch bouwperceel wordt uitgegaan van één woning. Vrijgekomen 
boerderijwoningen kunnen worden gebruikt voor algemene bewoning.
Landschappelijke inpassing.
Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen dan wel de ontwikkeling van 
niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische 
bouwpercelen zijn mogelijk, tenzij dit leidt tot knelpunten of onveilige situaties in de 
verkeersafwikkeling .
Er wordt naar gestreefd, dat recreatieve en/of toeristische activiteiten en andere 
publiek aantrekkende activiteiten goed bereikbaar zijn met openbaar vervoer en fiets.

Toetsing aan de beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied.

In voorliggend geval is sprake van een kleinschalige ontwikkeling, waarbij een agrarisch 
erf naar een agrarisch aanverwante bedrijf (loonbedrijf) wordt omgezet. Daarnaast wordt 
er een B&B als nevenactiviteit mogelijk gemaakt. Beide functies zijn specifiek benoemd in 
de beleidsregels. 

De B&B-functie vindt plaats in de bestaande bebouwing en de herbouw van de 
bedrijfswoning vindt plaats op een bestaand erf. Het erf wordt niet vergroot en het 
aantal woningen neemt niet toe.De erfsingel en -beplanting blijven behouden en 
waarnodig versterkt. 

Conclusie provinciaal beleid

De voorgenomen ontwikkeling past binnen de kaders van de beleidsregel 'kleinschalige 
ontwikkelingen in het landelijk gebied' en de omgevingsvisie. De toetsing aan de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarden zoals voorgeschreven in het 
Omgevingsplan is in dit bestemmingsplan beschreven in de paragrafen 2.4 en 4.7.

3.3  Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Noordoostpolder 2025

In de structuurvisie 2025, die is vastgesteld op 9 december 2013, wordt de visie van de 
gemeente Noordoostpolder op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van 
de Noordoostpolder geschetst. De structuurvisie is vooral bedoeld om te 
enthousiasmeren, te verleiden en te inspireren en andere partijen als het ware uit te 
nodigen om te komen met initiatieven en investeringen.

De opgave ten aanzien van het landschap is het ontwikkelen van een stimulerend beleid 
voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de 
cultuurhistorische waarden van een gebied. De keuze óf ontwikkelingen mogelijk zijn is 
minder belangrijk dan wáár deze ontwikkeling een plek kan krijgen.

In voorliggend geval is sprake van het omzetten van een agrarisch erf naar een 
agrarische aanverwante functie. Daarmee wordt een passende invulling gegeven aan een 
voormalig agrarisch erf. Het gaat om een activiteit die kleinschalig van karakter is en 
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plaats kan vinden binnen de huidige aanwezige bebouwing. Hiermee worden de 
cultuurhistorische basiskwaliteiten niet aangetast.

Erfgoed in de polder; Actualisatie van de archeologische waarden- en 
verwachtingskaart van de gemeente Noordoostpolder (2018)

In 2018 is een actualisatie uitgevoerd van de archeologische basis- en beleidsadvieskaart 
voor het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder uit 2007. De hieraan gekoppelde 
beleidsregels zijn in 2010 opgesteld. Sinds 2007 is een groot aantal archeologische 
onderzoeken uitgevoerd binnen de gemeente en zijn nieuwe archeologische vindplaatsen 
ontdekt. In dat kader is een actualisatie van de bestaande archeologiekaarten met de 
meest recente gegevens actueel geworden. In paragraaf 4.6 is de toetsing aan 
archeologische waarden beschreven. Daarin is het beleid van de gemeente meegenomen.

Conclusie

Aan alle beleidsregels wordt voldaan. Daarmee is het voornemen in overeenstemming met 
het gemeentelijke beleid.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Vormvrije m.e.r.-beoordeling

Toetsingskader

In onderdeel C en D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten 
in het kader van het omgevingsvergunning plan-m.e.r.-plichtig, project-m.e.r.-plichtig of 
m.e.r.-beoordelingsplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 
drempelwaarden opgenomen. Indien een activiteit onder de drempelwaarden blijft, dient 
alsnog een vormvrije m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden, waarbij onderzocht dient 
te worden of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu, gelet op de 
omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. 
Deze omstandigheden betreffen de kenmerken van het project, de plaats van het project 
en de kenmerken van de potentiële (milieu)effecten.

Per 16 mei 2017 is de regelgeving voor de MER en m.e.r.-beoordeling gewijzigd met daarin 
een nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. 

Voor de ontwerp-bestemmingsplanfase moet een m.e.r-beoordelingsbeslissing worden 
genomen, waarin wordt aangegeven of wel of geen MER nodig is, gelet op de 
kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de 
potentiële (milieu)effecten en mogelijke mitigerende maatregelen. Deze beslissing 
wordt als bijlage bij het bestemmingsplan opgenomen.
Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde komt moet 
de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie opstellen, waarbij ook mitigerende 
maatregelen mogen worden meegenomen. Het bevoegd gezag dient binnen zes weken 
na indienen een m.e.r.-beoordelingsbesluit af te geven. Een vormvrije 
m.e.r.-beoordelingsbeslissing hoeft echter niet gepubliceerd te worden. 

Toetsing

In het Besluit milieueffectrapportage is opgenomen dat de aanleg, wijziging of uitbreiding 
van een stedelijk ontwikkelingsproject m.e.r.-beoordelingsplichtig is in gevallen waarin de 
activiteit betrekking heeft op een oppervlakte van 100 hectare of meer of een 
aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat (Besluit milieueffectrapportage, 
Bijlage onderdeel D11.2). In dit geval is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling, maar 
gaat het slechts om een perceelsgebonden ontwikkeling. De bestaande activiteiten 
worden gelegaliseerd en er worden geen nieuwe gebouwen en/of infrastructuur 
gerealiseerd. Tevens blijkt uit onderstaande paragrafen in dit hoofdstuk dat er geen 
belemmeringen zijn op het gebied van milieu- en omgevingsaspecten.

4.2  Milieuzonering

Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies is een goede afstemming nodig. 
Het doel daarbij is het voorkomen van onacceptabele hinder ter plaatse van woningen, 
maar ook om te zorgen dat bedrijven niet worden beperkt in de bedrijfsvoering en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstemming wordt gebruik gemaakt van de 
richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Een richtafstand wordt 
beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is 
uitgesloten. Deze afstand wordt gemeten tussen de bestemmingen van bedrijven en de 
gevels van geluidsgevoelige objecten. Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor ingedeeld in een 
aantal milieucategorieën.

De VNG-publicatie hanteert twee soorten omgevingstype. Een rustige woonwijk/rustig 
buitengebied en gemengd gebied, voor beide omgevingstype gelden andere richtafstanden 
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en/of normen. De gemeente Noordoostpolder kenmerkt het landelijk gebied als 'gemengd 
gebied'. 

Een loonbedrijf met een bedrijfsoppervlakte groter dan 500 m² valt onder 
milieucategorieën 3.1 met een grootste richtafstand van 30 meter voor geluid in gemengd 
gebied. In de omgeving van het plangebied zijn drie (bedrijfs)woningen aanwezig. Op 
basis van de geldende planologische regeling is het voor de erven mogelijk om tot 12 
meter tot het hart van de erfsloot een woning bouwen, dit houdt in dat de woning aan de 
Neushoornweg op 12 meter vanaf het plangebied gebouwd kan worden en dus niet 
voldaan kan worden aan de richtafstand. Echter de feitelijke afstand tussen het 
bestemmingsvlak en de woningen bedragen 57 m (Neushoornweg 31), 35 meter 
(Neushoornweg 34) en 32 meter (Neushoornweg 32B) en wordt er dus voldaan aan de 
richtafstand. 

Daarnaast is op basis van het geldende bestemmingsplan op onderhavige locatie een 
agrarisch bedrijf tot en met milieucategorieën 3.2 met een grootste richtafstand van 50 
meter voor geur en als ondergeschikte functie is een intensieve veehouderij met 
milieucategorieën 4.1 met een grootste richtafstand van 100 meter voor geur. Met deze 
bestemmingsplanherziening worden milieucategorieën 3.2 en 4.1 uitgesloten. 

Het gaat hier om een bestaand bedrijf, die sinds 1996 op deze locatie is gevestigd. Met 
deze herziening worden geen extra uitbreidingen mogelijk gemaakt. 

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de situatie gelijk blijft aan de 
huidige situatie. Met het wegbestemmen van de zwaardere categorieën wordt het ook 
niet mogelijk dat in de toekomst een bedrijf met een zwaardere milieucategorie zich 
vestigt op deze locatie en dat de situatie verslechterd. 

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de in dit bestemmingsplan 
besloten ontwikkeling. Geconcludeerd wordt dat ter plaatse van de woningen sprake is 
van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

4.3  Geluid

In de Wet geluidhinder (Wgh) is bepaald dat elke weg in principe een zone heeft waar 
aandacht aan geluidhinder moet worden besteed. Daarbij onderscheidt de Wgh 
geluidsgevoelige gebouwen enerzijds en niet-geluidsgevoelige functies anderzijds. Het 
uitgangspunt is dat op de gevels van geluidsgevoelige functies voldaan wordt aan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Indien hier niet aan wordt voldaan, kan een hogere 
grenswaarde worden vastgesteld. Deze hogere waarde is te verlenen tot 63 dB in de 
bebouwde kom. Wegen waarvoor de zoneplicht niet geldt, zijn woonerven en wegen 
waarop een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

De Neushoornweg, richting het projectgebied is een doorlopende weg, voor 
bestemmingsverkeer. Voor deze geldt een maximumsnelheid van 60-km/uur. Onderstaand 
figuur 4.1 is opgesteld op basis van gegevens (2018) van het RIVM. Hieruit blijkt dat het 
perceel en de huidige woning buiten de 45 contour ligt en het geluidsniveau 'zeer goed' is. 
De nieuwe bedrijfswoning wordt op dezelfde locatie gerealiseerd als de bestaande woning, 
daarom kan worden gesteld dat de nieuwe woning voldoet aan de voorkeursgrenswaarde 
van Lden = 48 dB. Daarnaast wordt deze nieuwe woning gebouwd volgens de nieuwste 
regels uit het bouwbesluit en moet voldoen aan de minimumeis van 20 dB(A) 
gevelgeluidwering. Net deze minimale eis van gevelwering wordt een voldoende laag en 
acceptabel binnenniveau gerealiseerd.

Een bed&breakfast wordt in het kader van de Wet geluidhinder niet gezien als 
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geluidsgevoelige objecten. Akoestisch onderzoek is daarom niet noodzakelijk. In het kader 
van een goed woon-leefklimaat is het aspect wel van belang. De bed&breakfast wordt in 
de bestaande schuur achter de woning gerealiseerd, zoals blijkt uit figuur 4.1 ligt de 
schuur in de contour waar het geluidsniveau 'zeer goed' is

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat er sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening  en dat er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. ten aanzien 
van het aspect wegverkeerslawaai. 

Figuur 4.1 Overzicht geluidsbelasting wegverkeerslawaai 

4.4  Water

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

Deze 'waterparagraaf' gaat in op de watertoets. Hierin wordt beoordeeld wat de effecten 
van het bestemmingsplan op de waterhuishouding zijn en of er waterschapsbelangen 
spelen. De belangrijkste thema's zijn waterveiligheid, de afvoer van schoon hemelwater en 
afvalwater en de waterkwaliteit. Het waterschap Zuiderzeeland is geïnformeerd over het 
plan door gebruik te maken van de digitale watertoets.  Op basis van deze toets dient de 
normale procedure gevolgd te worden. De watertoets is als bijlage 2 toegevoegd. Op 
basis van inhoudelijke beoordeling van  het waterschap is de de korte procedure van 
toepassing voor de watertoets. 

Thema Veiligheid 
Het plangebied ligt niet buitendijks. Op basis van dit aspect zijn er geen uitgangspunten 
voor het thema veiligheid van toepassing.

Het plangebied ligt niet in een beschermingszone van een overige waterkering. Op basis 
van dit aspect zijn er geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.
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Thema Voldoende Water

Wateroverlast

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

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

Randvoorwaarde(n) wateroverlast 
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Als deze toename groter of gelijk is aan 
2.500 m² dan is compensatie noodzakelijk. 

Toetsing 
Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling met circa 140 m², hiermee 
blijft de ontwikkeling ruim onder de grens van 2.500 m² en is compensatie niet 
noodzakelijk.

Thema Schoon water

Goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld

Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het 
oppervlaktewater doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt met de 
regulering of behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet 
worden gedaan. Verontreiniging van het oppervlaktewater door afvalwater (huishoudelijk 
afvalwater, vervuild hemelwater en bedrijfsafvalwater) wordt voorkomen.

Uitgangspunt(en) 
Voor bestaand gebied wordt gestreefd naar het afkoppelen van niet-vervuild verhard 
oppervlak van het rioolstelsel. Het ombouwen van bestaande gemengde rioolstelsels naar 
"zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend hemelwater van 
vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd.

Toetsing

In de nabijheid van de ontwikkeling is momenteel geen openbare riolering aanwezig. De 
nieuwe woning wordt  op het bestaande systeem (septic tank) aangesloten. Voor de B&B 
wordt een nieuwe IBA aangelegd. Hemelwater wordt via de hemelwaterafvoer geloosd in 
het de omliggende sloten/ oppervlaktewater. In de (nieuwe) gebouwen worden geen 
uitlogende materialen gebruikt. Ook vinden er op het erf geen activiteiten plaats waardoor 
hemelwater kan worden verontreinigd. 

Op basis van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de beoogde ontwikkeling geen 
negatieve effecten heeft op de waterhuishouding binnen het plan. 

4.5  Bodem

Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is voor 
het nieuwe gebruik. De bodem kan door eerdere (bedrijfs)activiteiten verontreinigd zijn. 
Voor de ruimtelijke procedure is het van het belang dat verdachte locaties worden 
gesignaleerd.
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Toetsing

De ontwikkeling vindt plaats op een voormalig agrarisch erf. Functioneel is het huidige 
gebruik van de bedrijfswoning al toegestaan ook vinden de bedrijfsactiviteiten al plaats 
binnen het plangebied. Met deze bestemmingsplan herziening wordt uitsluitend de 
bestemming gewijzigd er worden geen nieuwe (bodem) gevoelige functies mogelijk 
gemaakt. 

Om deze reden is het uitvoeren van een bodemonderzoek in het kader van dit 
bestemmingsplan dan ook niet noodzakelijk. Bij de omgevingsvergunning voor het bouwen 
dient een recent (<5 jaar) bodemonderzoek te worden ingediend. 

4.6  Archeologie

Toetsingskader

Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze 
datum overgegaan naar de Erfgoedwet. Het deel dat betrekking heeft op de 
besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omgevingswet, wanneer 
deze in werking treedt. Vooruitlopend op de datum van ingang van de Omgevingswet 
blijven deze artikelen ongewijzigd van kracht via het overgangsrecht, zolang de 
Omgevingswet nog niet van kracht is.

De kern van de wet is dat wanneer de bodem wordt verstoord, archeologische resten 
intact moeten blijven. Als dit niet mogelijk is, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen 
in de kans op het aantreffen van archeologische resten in bepaalde gebieden zijn 
archeologische verwachtingskaarten opgesteld.

De Archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor het grondgebied van 
Noordoostpolder, vastgesteld door B&W/raad in 2018 en de Erfgoedverordening, 
vastgesteld in 2012 geven inzicht in de te verwachten archeologische waarden binnen 
het plangebied.

Toetsing

Het plangebied is op de archeologische waarden- en verwachtingskaart aangemerkt als 
beleidscategorie WA8, weergegeven in figuur 4.2 als grijs vlak. Deze beleidscategorie 
betekent dat een vrijstellingsgrens van 10.000 m2 geldt, met een diepte tot 100 cm. Te 
verwachten waarden in dit gebied zijn:

De beoogde ontwikkeling doet geen afbreuk aan de verwachte archeologische waarden in 
het gebied, omdat de grenswaarden niet worden overschreden. Binnen gebieden met een 
deze archeologische verwachtingswaarde is pas archeologisch onderzoek noodzakelijk bij 
ontwikkelingen met een minimale oppervlakte van 10.000 m². Deze grenswaarde wordt 
niet overschreden met dit plan. Tevens is geen sprake van bekende wraklocaties in het 
plangebied. Het aspect archeologie vormt geen belemmering voor de uitvoering van dit 
plan.
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Figuur 4.2  Uitsnede Archeologische beleidsadvieskaart ter hoogte van het plangebied.

4.7  Cultuurhistorie

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een 
beschrijving opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige 
cultuurhistorische waarden rekening is gehouden.

Binnen het plangebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. Wel zijn 
karakteristieke structuren en kenmerken in de omgeving aanwezig, zoals de 
laanbeplantingen en verkavelingspatronen. In dit geval worden de verkavelingspatronen 
gerespecteerd en worden de kenmerkende erfsingels niet aangetast. In overleg met 
Landschapsbeheer Flevoland wordt besloten waar de bestaande singels verstrekt kunnen 
worden. Ook de kenmerkende structuur van de bebouwing wordt niet aangetast. De 
aanwezige karakteristieken worden gerespecteerd. Het is niet noodzakelijk om nadere 
eisen ten aanzien van de bescherming van cultuurhistorische waarden te stellen.

4.8  Ecologie

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden van 
de omgeving en met beschermde plant- en diersoorten. Bij de bescherming van gebieden 
gaat het om op Europees niveau aangewezen Natura 2000-gebieden. Verder worden in de 
provinciale verordening gebieden beschermd die van belang zijn voor de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS), nu Natuurnetwerk Nederland (NNN). De bescherming van gebieden 
en de bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is geregeld in de Wet 
natuurbescherming.

Gebiedsbescherming

Het plangebied vormt geen onderdeel van een natuur- of groengebied met een 
beschermde status, zoals Natura 2000. Het plangebied maakt ook geen deel uit van het 
natuurnetwerk Nederland (NNN). Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering 
kunnen hierdoor worden uitgesloten. De afstand tot de dichtstbijzijnde Natura 
2000-gebieden bedraagt circa 2 kilometer, tot het Zwarte Meer. De Wieden liggen op ruim 
10 kilometer. De afstand tot het dichtstbijzijnde NNN-gebied het Voorsterbos bedraagt 3 
kilometer.

Al met al wordt geconcludeerd dat gezien de afstand tot Natura 2000-gebieden en de 
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NNN gebieden en de aard en omvang van de ontwikkeling ten opzichte van de huidige 
situatie, dat er geen sprake is van significant negatieve effecten op gebieden.

Natura 2000: stikstofdepositie

Het Natura 2000-gebied De Wieden is deels gevoelig voor stikstofdepositie. Wat betreft 
het gebruik van het plangebied verandert er in de nieuwe situatie niets ten opzichte van 
de huidige situatie. Ook valt er geen verkeerstoename te verwachten. Hierbij is dus ook 
geen verhoogde stikstofuitstoot te verwachten. De realisatiefase van de woning zou wel 
kunnen leiden tot een toename van stikstofdepositie. Dit is echter een kleinschalige 
ontwikkeling met een korte aanlegfase, waar een minimaal aantal zware materialen aan te 
pas komen. Daarnaast ligt het plangebied op meer dan 10 kilometer afstand van de 
dichtstbijzijnde stikstofgevoelige habitats. Door de aard van de ontwikkeling en de grote 
afstand kunnen significante negatieve effecten op beschermde gebieden derhalve worden 
uitgesloten. Dit wordt ook bevestigd in het Stikstofberekening dat is uitgevoerd, voor de 
sloop en realisatie van de woning. Dit onderzoek is opgenomen in bijlage 3 bij deze 
toelichting. 

De Wet Natuurbescherming en het beleid van de provincie Flevoland staan de uitvoering 
van het plan dan ook niet in de weg.

Soortenbescherming

De functie die mogelijk wordt gemaakt is namelijk al aanwezig op deze locatie daarnaast 
worden er geen nieuwe bedrijfsgebouwen ten behoeve van de functie mogelijk gemaakt.  
In het kader van de bestemmingswijziging die dit bestemmingsplan mogelijk maakt staat 
soortenbescherming dan ook niet in de weg. 

In het kader van te slopen bedrijfswoning is een quickscan ecologie uitgevoerd. Dit 
onderzoek is opgenomen in bijlage 4. Uit de Quickscan is gebleken dat er mogelijk jaarrond 
beschermde nesten van de huismus en verblijfplaatsen van gebouwbewonende 
vleermuizen aanwezig zijn in de te slopen bedrijfswoning. 

Daarnaast hangt er een uilenkast in de grote schuur, die wanneer in gebruik is door een 
kerkuil, onder het beschermingsregime van een jaarrond nest valt. Hiervoor dient buiten 
het broedseizoen van de kerkuil gewerkt te worden of er dient een ter zake kundige 
ecoloog voorafgaand op de werkzaamheden te controleren of de kast ook daadwerkelijk in 
gebruik is.

Ook voor algemene broedvogels dienen er mitigerende maatregelen genomen worden 
wanneer er niet buiten het broedseizoen wordt gewerkt. Indien de werkzaamheden 
starten aan het begin van het broedseizoen kan het plangebied preventief broedvogelvrij 
gehouden worden. 

De aanvullende onderzoeken worden in het kader van de te slopen bedrijfswoning 
uitgevoerd. De resultaten van deze onderzoeken worden bij de sloopmelding en 
omgevingsvergunning voor het bouwen aangeleverd. 

Nader onderzoek is in het kader van de bestemmingswijziging niet noodzakelijk.
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4.9  Externe veiligheid

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, 
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen. Het toetsingskader wordt gevormd door 
verschillende besluiten en documenten (onder andere Bevi, Bevb, Bevt). Risico's zijn 
inzichtelijk gemaakt op de risicokaart die per provincie wordt bijgehouden.

Uit de risicokaart (zie figuur 4.3) meerdere bedrijven op het erf een bovengrondse 
propaantank hebben staat. Voor deze tanken geldt echter een risicocontour van 20 
meter. Geen van de invloedzone van deze tanken vallen over het plangebied heen. Verder 
is geen sprake van risicobronnen in en nabij het plangebied, die invloed hebben op de 
ontwikkeling in het plangebied. Omdat ook binnen het plangebied geen risicovolle functies 
voorgesteld zijn er vanuit de externe veiligheid geen belemmeringen voor het plan.

Figuur 4.3 uitsnede risicokaart Nederland

4.10  Luchtkwaliteit

In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn 
bedoeld om de negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus 
van luchtverontreiniging, tegen te gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden 
de gehalten fijn stof (PM10 ) en stikstofdioxide (NO2) gehanteerd.

Volgens het RIVM geldt in de Noordoostpolder een gemiddelde fijnstofconcentratie (PM10 ) 
van 15,5 µg/m3 en een gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) van 12,1 µg/m3. De 
norm voor beide stoffen ligt op 40 µg/m3 (jaargemiddelde concentratie vanaf 2015). In de 
huidige situatie is dus sprake van een goede luchtkwaliteit.
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Voor bepaalde initiatieven is bepaald dat deze 'niet in betekenende mate' bijdragen aan 
de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een plan komt hiervoor in aanmerking als het voor 
minder dan 3% van de grenswaarden voor NO2 en PM10  bijdraagt aan de verslechtering 
van de luchtkwaliteit. Een verslechtering van de luchtkwaliteit is veelal het gevolg van 
een toename van het aantal verkeersbewegingen in een gebied. 

Omdat het plan slechts in een functiewijziging van een bestaande functie voorziet, valt 
het binnen de Nibm-regeling. Omdat het om een bestaande functie gaat ontstaat er geen 
verkeersaantrekkende werking heeft. Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit 
is niet noodzakelijk. Het aspect luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmeringen voor dit 
bestemmingsplan.

4.11  Kabels, leidingen en zoneringen

Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de 
aanwezigheid van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier 
gelden beperkingen voor ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom 
hoogspanningsverbindingen, straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak 
om het beperken van gevoelige functies of van de hoogte van bouwwerken. Voor 
ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen 
worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels. Ook liggen er geen 
relevante zones over het plangebied.
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving

5.1  Algemeen

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke 
ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo). Het voldoet aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 
(SVBP) 2012.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in 
het plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. 
Op de verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per 
bestemming) de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

5.2  De regels

De regels bevatten allereerst een bestemmingsomschrijving. Hierin staat beschreven voor 
welke functie(s) de gronden mogen worden ingericht, gebruikt en hoe de onderlinge 
rangorde van functies is. Indien van toepassing, worden ook de aan de hoofdfunctie 
ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. De ondergeschiktheid is altijd gerelateerd aan 
het bestemmingsvlak en dient per geval geïnterpreteerd te worden vanuit de aard, 
omvang en tijd(sduur) van de ondergeschikte functie ten opzichte van de hoofdfunctie.

Door middel van aanduidingen worden op enkele specifieke locaties extra bestaande 
functiemogelijkheden geboden. Naast de bestemmingsomschrijving zijn in de regels 
bouwregels en gebruiksregels opgenomen. In de bouwregels is - gerelateerd aan de 
toegelaten gebruiksfuncties - aangegeven welke gebouwen en andere bouwwerken in 
principe zijn toegestaan en welke maatvoering daarbij moet worden aangehouden.

De gebruiksregels verbieden bepaalde vormen van gebruik of begrenzen toegelaten 
vormen van gebruik binnen een bestemming (specifieke gebruiksregels) dan wel verbieden 
alle gebruik in strijd met de gegeven bestemming (algemene gebruiksregels). 

In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen (die op dit moment nog niet zijn 
voorzien), waaruit blijkt dat de bouw- en gebruiksregels niet voldoende zijn. In deze 
gevallen kan door het bevoegd gezag met een omgevingsvergunning worden afgeweken 
van de bouw- en gebruiksregels. Van geval tot geval zal een afweging worden gemaakt. 
Er zijn ook gebruiksvormen die beleidsmatig wel mogelijk zijn, maar die vanwege een 
zorgvuldige afweging onder een afwijking zijn gebracht. Deze vergunning wordt afgegeven 
na een zorgvuldige afweging van waarden en functies in de bestemmingen.

Het plan bevat voor een aantal gevallen mogelijkheden om bestemmingen te wijzigen 
binnen de in de regels aangegeven grenzen. Voor zo'n wijziging bestaan aparte 
procedureregels. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders de 
bevoegdheid gegeven om het plan te wijzigen. Voor zover het een wijziging binnen de 
bestemming zelf betreft, bijvoorbeeld het verwijderen van een aanduiding, staat deze in 
het betreffende artikel genoemd. Voor zover het een wijziging naar een andere 
bestemming betreft, kan deze in het betreffende artikel zijn opgenomen of in een 
algemeen artikel.

Het overgangsrecht is gericht op bouwwerken die ooit met een bouwvergunning of een 
melding zijn gebouwd, of een gebruik dat ooit is toegestaan, maar die nu, vanwege een 
bestemmings- of beleidswijziging onder het overgangsrecht zijn gebracht. Het 
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overgangsrecht is erop gericht dat deze bouwwerken uiteindelijk zullen verdwijnen of het 
gebruik ervan wordt beëindigd, zodat de situatie in overeenstemming geraakt met de 
gegeven bestemming.

5.3  Toelichting op de bestemmingen

Agrarisch

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor (semi) agrarische 
bedrijvigheid, de waterhuishouding, extensieve openluchtrecreatie, zoals fietsen 
voetpaden, sloten, watergangen en kavelpaden. Verder zijn de hierbij behorende 
bouwwerken, geen gebouwen zijnde, andere werken, ontsluitingswegen en paden, 
watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen en 
nutsvoorzieningen toegestaan. Op de gronden mogen geen gebouwen worden opgericht. 
Uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde met een bouwhoogte van maximaal 1,5 
meter zijn toegestaan. 

Bedrijf

De locatie is geregeld in de bestemming 'Bedrijf'. Onder deze bestemming zijn de regels 
opgenomen binnen welke een agrarisch loonbedrijf ter plaatse mag functioneren en 
bouwen.

Voor het plangebied is de bestemming 'Bedrijf' met aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf 
- loonbedrijf' opgenomen. Dit betekend dat een agrarisch loonbedrijf is toegestaan. 

Het bebouwingspercentage bedraagt 20% van het oppervlak van het bestemmingsvlak. 
De gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd. Ter plaate van de aanduing 
'Bedrijfswoning' mag een bedrijfswoning worden gebouwd. De inhoud van de 
bedrijfswoning bedraagt maximaal 1.200 m3. Buiten het bouwvlak bestaan beperkte 
mogelijkheden voor bouwwerken, niet zijnde gebouwen. De goot- en bouwhoogte van 
bedrijfsgebouwen mag niet meer bedragen dan respectievelijk 8,5 en 11 meter.

Daarnaast wordt middels een voorwaardelijke verplichting de uitvoering en het in stand 
houden van de landschappelijke inpassing gewaarborgd.

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-8

De voor ‘Waarde – Archeologische verwachtingswaarde WA-8’ aangewezen gronden zijn, 
behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het 
behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische verwachtingswaarden.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een 
bestemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de 
maatschappelijke en de economische uitvoerbaarheid.

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Inspraak en overleg

Omdat de gemeente de belanghebbenden wil betrekken bij de planvorming, wordt op basis 
van de Inspraakverordening van de gemeente het plan in deze periode aangeboden aan 
overlegpartners. Er heeft overleg plaatsgevonden met de provincie Flevoland en 
waterschap Zuiderzeeland. Het waterschap had een enkele opmerking op de 
waterparagraaf. De waterpargraaf is hierop aangepast. De provincie heeft aangegeven 
dat de aspecten van provinciaal belang voldoende geborgd zijn. 

Zienswijzen

Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. 
Tijdens deze periode wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijzen in te 
dienden. 

Vaststelling

Het bestemmingsplan wordt vervolgens vastgesteld. Uiteindelijk is tegen het 
vaststellingsbesluit beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.

6.2  Economische uitvoerbaarheid

De economische uitvoerbaarheid van een plan wordt in eerste instantie bepaald door de 
financiële haalbaarheid ervan. Daarnaast is de grondexploitatieregeling uit de Wro van 
belang voor de economische uitvoerbaarheid. Deze regeling bepaalt dat de gemeente de 
door haar gemaakte kosten kan verhalen. Het kostenverhaal heeft dus ook invloed op de 
haalbaarheid van het plan. 

Financiële haalbaarheid

De ontwikkeling is een particulier initiatief. De gemeente heeft hiermee geen directe 
financiële bemoeienis. De kosten voor de procedure worden verhaald via leges.

Grondexploitatie

De grondexploitatieregeling uit de Wro is van toepassing op bouwplannen zoals bedoeld in 
artikel 6.2.1 Bro. De grondexploitatieregeling bepaalt dat de gemeente in beginsel samen 
met dit bestemmingsplan een exploitatieplan moet vaststellen. Hiervan kan worden 
afgezien als de kosten 'anderszins verzekerd' zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten. 
Daarbij moet het stellen van eisen en een fasering niet noodzakelijk zijn.

Toetsing

Voor dit plan is de grondexploitatieregeling niet van toepassing. Het bestemmingsplan 
voorziet in een functiewijziging. Wel wordt een planschadeovereenkomst opgesteld tussen 
gemeente en initiatiefnemer.
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Bijlagen toelichting
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Bijlage 1  Situatietekening beoogde ontwikkeling
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Bijlage 2  Watertoets
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datum 30-8-2021

dossiercode   20210830-37-27482

Geachte heer/mevrouw Christian van der Heijden,
U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

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

Dit document bestaat uit drie delen:

1. Uitnodiging tot vooroverleg met waterschap Zuiderzeeland
2. De concept waterparagraaf

De concept waterparagraaf is zo opgesteld dat u de tekst eenvoudig kunt gebruiken als basistekst voor uw waterparagraaf, waarbij deze
op bepaalde punten nog aangevuld moet worden met een concrete toelichting voor de specifieke ontwikkeling.

3. Aanvullende informatie en ontwerprichtlijnen
Na de concept waterparagraaf volgt een onderdeel met overige relevante informatie, randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen. De
informatie in het laatste deel is niet relevant voor de ruimtelijke procedure. De ontwerprichtlijnen geven nadere informatie waar u bij de
verdere uitwerking (o.a. civieltechnisch) rekening mee moet houden. Ook kan het zijn dat meld- en/of vergunningplichten bestaan voor
de ontwikkeling inzake de wateraspecten. Dit helpt u om meldingen en/of aanvragen in te dienen die meteen in behandeling genomen
kunnen worden.

Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(06) 1132 4178
(0320) 274 911
watertoets@zuiderzeeland.nl

_________________________________________________________________________

Deel 1:
Vooroverleg wateradvies met waterschap Zuiderzeeland

Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog geen
aanvraag voor een wateradvies. Wanneer het ruimtelijk plan officieel in procedure wordt gebracht zal het bevoegd gezag (meestal de
gemeente) het waterschap verzoeken om een wateradvies in het kader van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het
Besluit op de Ruimtelijke ordening.

Het is mogelijk om, vooruitlopend op het ambtelijk vooroverleg, een verzoek bij het waterschap in te dienen voor een informeel wateradvies.
Wij nodigen u van harte uit voor een overleg over uw plannen. Een verzoek voor een informeel wateradvies kunt u indienen via 
watertoets@zuiderzeeland.nl. Sluit bij dit verzoek een concept ruimtelijk plan met waterparagraaf en overige noodzakelijke informatie bij. U
kunt ook telefonisch contact opnemen om informatie in te winnen of een afspraak te maken.

In een aantal specifieke situaties verzoeken wij u om zeker contact op te nemen met het waterschap. Bij deze situaties kan gedacht worden
aan grote waterbelangen, ingrepen in het watersysteem (bijvoorbeeld plaatsing kunstwerken), onvoldoende drooglegging of slechte
kwelkwaliteit. Hieronder worden de situaties die van toepassing zijn in uw plangebied benoemd. Mocht u niet zeker zijn of een vooroverleg
met het waterschap noodzakelijk is dan adviseren wij u om contact op te nemen.

Thema Voldoende Water
Bij plannen waarbij meer dan 250.000 m2verharding wordt toegevoegd, kan niet worden volstaan met de bergingsnorm. Dan is het nodig om



de te realiseren compensatie door middel van een model te toetsen aan de normering wateroverlast Flevoland. Als overwogen wordt om het
plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan moet door middel van een specifieke maatwerkberekening worden aangetoond dat er
voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of geen sprake is van afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke
peilgebied. Bij een nieuwe ontwikkeling die gelegen is in een natuurgebied en waarbij meer dan 2.500 m2verharding wordt toegevoegd is de
bergingsnorm niet van toepassing. Hierbij is een maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer bij maatgevende
gebeurtenissen gelijk blijft aan de huidige afvoer.

Thema Schoon Water
Bij het ontwerp van een nieuw watersysteem moet rekening gehouden worden met de hoeveelheid kwel en de kwelwaterkwaliteit. Het
plangebied is (gedeeltelijk) gelegen in een gebied met kwel van matige tot slechte kwaliteit. Het waterschap wil graag vroegtijdig betrokken
worden voor advies over het ontwerp van het nieuwe watersysteem. In het geval huishoudelijk of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden
via het bestaande vuilwaterrioolstelsel denken wij graag met u mee over de verwerking van dit afvalwater.

U wordt vriendelijk verzocht contact op te nemen met het waterschap via e-mail watertoets@zuiderzeeland.nlom de aanpak te bespreken.

_________________________________________________________________________

Deel 2:
Concept waterparagraaf normale procedure
<De concept waterparagraaf is zo opgesteld dat u de tekst eenvoudig kunt gebruiken als basistekst voor uw waterparagraaf, waarbij deze op
bepaalde punten nog aangevuld moet worden met een concrete toelichting voor de specifieke ontwikkeling.>

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

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

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

Wet- en regelgeving en beleid
De belangrijkste wet- en regelgeving en beleid op het gebied van water is hier opgenomen.

KRW
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is in 2000 ingevoerd en heeft als doelstelling het bereiken van een goede ecologische en
chemische toestand voor alle oppervlaktewaterlichamen en het beschermen en herstellen van alle grondwaterlichamen (verbinding infiltratie-
en kwelgebieden). Door de inrichting van watergangen af te stemmen op de ecologie kan de ecologische toestand verbeterd worden. De
KRW heeft het streven om emissies naar oppervlakte- en grondwater terug te dringen. Daarnaast zal de onttrekking van grondwater in
evenwicht worden gebracht met de aanvulling van het grondwater.

Waterbeleid voor de 21e eeuw
De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw heeft in augustus 2000 advies uitgebracht over het toekomstige waterbeleid in Nederland. Een
andere aanpak in het licht van verwachte ontwikkelingen inzake zeespiegelstijging, toenemende neerslag en rivierwaterafvoer en
verdergaande bodemdaling is noodzakelijk. De adviezen van de commissie staan in het rapport Anders omgaan met water, Waterbeleid voor
de 21ste eeuw(WB21). De kern van het rapport WB21 is dat water de ruimte moet krijgen, voordat het die ruimte zelf neemt. In het
Waterbeleid voor de 21e eeuw worden twee principes(drietrapsstrategieën) voor duurzaam waterbeheer geïntroduceerd:

l vasthouden, bergen en afvoeren
l schoonhouden, scheiden en zuiveren

Waterwet
De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden. Deze Waterwet bestaat uit een achttal wetten die zijn samengevoegd tot één wet.
De Waterwet stelt integraal waterbeheer op basis van de watersysteembenadering' centraal. De verantwoordelijkheden in het
oppervlaktewater- en grondwaterbeheer van Rijk, provincie, waterschappen en gemeenten zijn in de Waterwet helderder vastgelegd. De



voornaamste veranderingen zijn de invoering van de watervergunning en een verbeterde doorwerking van water in andere beleidsterreinen,
met name het ruimtelijke domein.

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

Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan is vastgesteld op basis van de Waterwet en de Wet Ruimtelijke ordening (Wro). Het Nationaal Waterplan geeft op
hoofdlijnen aan welk beleid het Rijk in de periode 2016 - 2021 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan
richt zich op bescherming tegen overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse vormen van gebruik van
water. Belangrijke ambities hierin zijn het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van de ruimte. Het geeft maatregelen die in de periode
2016 - 2021 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water
biedt te benutten. Nederland voldoet met dit plan aan de Europese eisen beschreven in de KRW, de Richtlijn Overstromingrisico`s (ROR) en
de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMS), het plan geldt als structuurvisie voor de ruimtelijke aspecten.

Waterbeheerplan Waterschap Zuiderzeeland
Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) bevat langetermijndoelen (zichtjaar 2050), doelen voor de planperiode (2016-2021) en maatregelen
die het waterschap (samen met gebiedspartners) uit gaat voeren. De doelen en maatregelen hebben betrekking op de kerntaken van het
waterschap (waterveiligheid, schoon water, voldoende water) en het thema water en ruimte. Hierbij gaat het om reguliere werkzaamheden,
zoals peilbeheer, onderhoud aan dijken en het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen.

Thema Veiligheid

Het plangebied ligt niet buitendijks.
Op basis van dit aspect zijn er geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

Het plangebied ligt niet in een beschermingszone van een overige waterkering.
Op basis van dit aspect zijn er geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

Thema Voldoende Water
Wateroverlast
Streefbeeld
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van neerslag naar het watersysteem. Waar het
verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende maatregelen te worden genomen om
piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden wordt voorkomen en de bergingsruimte in het watersysteem blijft
behouden. Met de planontwikkeling wordt netto geen verhard oppervlak in stedelijk gebied toegevoegd of is de toename van het verhard
oppervlak minder dan 750 m2en daarmee is geen is compensatie noodzakelijk.

Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 140 m2toe. Als
deze toename groter of gelijk is aan 2.500 m2dan is compensatie noodzakelijk.

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto oppervlakte
nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,0% van de netto toename aan verharding* als open
water moet worden gecompenseerd.

De beleidsregel 'Compensatie toename verhard oppervlak en versnelde afvoer' is begin 2013 door het waterschap vastgesteld. Vanaf het
moment van vaststelling van de beleidsregel is de situatie van het beheergebied op dat moment het referentiekader geworden, oftewel de
nulsituatie. De compensatieplicht geldt zodanig voor de netto toename van het verhard oppervlak voor een bouwvlak sinds begin 2013.
Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel compensatie toename verharding en versnelde afvoer) gaat het om het
benodigde oppervlak open water op de hoogte van het streefpeil.

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



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

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

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

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

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

Uitgangspunten
In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'.

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan
ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon hemelwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op oppervlaktewater. Als
hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een vergunning nodig.

Goed omgaan met afvalwater
Streefbeeld
Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het oppervlaktewater doordat ze water verontreinigen. Het
waterschap zorgt met de regulering of behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.
Verontreiniging van het oppervlaktewater door afvalwater (huishoudelijk afvalwater, vervuild hemelwater en bedrijfsafvalwater) wordt
voorkomen.

Voor bestaand gebied wordt gestreefd naar het afkoppelen van niet-vervuild verhard oppervlak van het rioolstelsel. Het ombouwen van
bestaande gemengde rioolstelsels naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend hemelwater van vervuilde
oppervlakken wordt gezuiverd.

___________________________________________________________________________________

Deel 3:
Aanvullende informatie, randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen
In dit deel van de uitgangspuntennotitie vindt u relevante aanvullende informatie, randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen. Deze zijn niet
relevant voor de ruimtelijke procedure. Het kan zijn dat meld- en/of vergunningplichten bestaan voor de ontwikkeling inzake de
wateraspecten. De randvoorwaarden en ontwerprichtlijnen geven nadere informatie waar u bij de verdere uitwerking (o.a. civieltechnisch)
rekening mee moet houden. Dit helpt u om meldingen en/of aanvragen in te dienen die meteen in behandeling genomen kunnen worden.

Thema Voldoende Water
Wateroverlast
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.



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

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

Anticiperen op watertekort
Ontwerprichtlijnen grondwateronttrekkingen
Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland zijn samen verantwoordelijk voor de regulering van grondwateronttrekkingen ten behoeve
van een goed beheer van het grondwater. De provincie is verantwoordelijk voor onttrekkingen en infiltraties ten behoeve van
warmte-koude-opslag, openbare drinkwaterwinning en voor industriële onttrekkingen van meer dan 150.000 m3/jaar. Het waterschap is
verantwoordelijk voor de overige grondwateronttrekkingen. Deze grondwateronttrekkingen moeten gemeld worden bij het waterschap. In de
Keur van Waterschap Zuiderzeeland zijn de criteria opgenomen waarmee wordt bepaald of een aanvraag voor een grondwateronttrekking als
melding of vergunning wordt afgehandeld. Voor een melding gelden algemene regels en kan maatwerk worden gesteld, voor een vergunning
is een individuele beoordeling van de onttrekking noodzakelijk. Het waterschap kijkt onder andere naar effecten van de onttrekking op
verontreinigingen in de omgeving, verzakking, bodemdaling of gevolgen voor de natuur.

Als ten behoeve van de planontwikkeling een bronnering nodig is waarbij het grondwater wordt weggepompt voor een bodemsanering of om
werkzaamheden in de bodem onder de grondwaterstand te kunnen uitvoeren dan moet dit gemeld worden en in bepaalde gevallen is een
vergunning nodig. Hiervoor kunt u zich wenden tot het team Waterprocedures van Waterschap Zuiderzeeland (
waterprocedures@zuiderzeeland.nl) of via het Omgevingsloket (www.olo.nl) een aanvraag indienen.

In het plan wordt geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag. Als bij deze planontwikkeling permanent
grondwater zal worden onttrokken ten behoeve van bijvoorbeeld beregening, veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen is hiervoor een
melding of vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij het waterschap of via het omgevingsloket.

Thema Schoon Water

Goed omgaan met afvalwater
<In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via een (bestaand) vuilwaterrioolstelsel wordt u vriendelijk
verzocht contact op te nemen met het waterschap team Waterprocedures (waterprocedures@zuiderzeeland.nl)>.
De volgende voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater wordt gehanteerd:

1. Lozingen / emissies worden voorkomen;
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt;
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering;
4. Afvoer per as (transport);
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding;
6. Lokale zuivering.

Randvoorwaarde(n)
Schoon hemelwater wordt niet afgevoerd naar een centrale rioolwaterzuivering.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:

l Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
l Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
l Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn gebruikt;
l Hemelwater van onverhard terrein;
l Hemelwater van centrumgebieden (Met uitzondering van marktterreinen).

Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Als een compensatieopgave
bestaat voor het afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.

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



<In het geval huishoudelijk of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via een (bestaand) openbaar vuilwaterrioolstelsel wordt u
vriendelijk verzocht contact op te nemen met het waterschap. Vul aan: vermeld hier het resultaat van het vooroverleg met het waterschap>.>

___________________________________________________________________________________

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

www.dewatertoets.nl
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BEREKENING STIKSTOFDEPOSITIE 
 

 

1. INLEIDING 

In opdracht van de Loonbedrijf Gouweleeuw is een stikstofdepositieberekening uitgevoerd voor de aanleg van 1 grondge-

bonden eengezinswoningen aan de Neushoornweg 33 te Kraggenburg, waarbij rekening is gehouden met verkeersbewegin-

gen en de inzet van diesel aangedreven materieel. 

 

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 29 mei 2019 met betrekking 

tot het Programma Aanpak Stikstof wordt bij vrijwel ieder plan stilgestaan bij de mogelijke stikstofemissie en het effect daar-

van op Natura 2000-gebieden. In het kader van het bestemmingsplan Landelijkgebied, Neushoornweg 33 te Kraggenburg is 

het voorliggende onderzoek uitgevoerd.  

 

Het bestemmingsplan Landelijkgebied, Neushoornweg 33 te Kraggenburg maakt een bestemmingswijziging van een be-

staand bedrijf mogelijk. Wat betreft het gebruik van het plangebied verandert er in de nieuwe situatie niets ten opzichte van 

de huidige situatie. Ook valt er geen verkeerstoename te verwachten. Hierbij is dus ook geen verhoogde stikstofuitstoot te 

verwachten.  

Daarnaast bestaat het voornemen om de bestaande bedrijfswoning te slopen en een nieuwe (gasloze) bedrijfswoning terug 

te bouwen. Het gaat hier om eengezinswoningen van het type vrijstaand.  Omdat in de exploitatiefase geen toename is in 

stikstofdepositie. Is in onderhavige berekening uitsluitend de stikstofdepositie van de sloop en realisatie berekend.  

 

2. AERIUS-CALCULATOR EN UITGANGSPUNTEN 

2.1 AERIUS, release 15 oktober 2020 
 

Met behulp van de nieuwe release van het rekenprogramma AERIUS-calculator (release 15 oktober 2020)  is gekeken naar 

de depositie op de meest nabijgelegen Natura 2000-gebieden (automatische berekening). Vanuit de AERIUS-calculator is 

vervolgens een PDF-bestand met resultaten gegenereerd. In figuur 1 is het plangebied met de daaromheen liggende Natura 

2000-gebieden weergegeven. Het dichtstbijzijnde Natura 2000 is het Zwarte Meer, dit gebied is niet stikstof gevoelig. Het 

dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000-gebied is de Wieden. Het plangebied ligt op ruime 10 kilometer van afstand 

van Natura 2000-gebied de Wieden.  
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Figuur 1  Weergave plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden 

 

2.2 Aanlegfase 
Om te verkennen welke effecten kunnen optreden tijdens de aanlegfase is een berekening uitgevoerd. Voor het dieselgebruik is 

uitgegaan van ervaringsgegevens elders. Het aantal verkeersbewegingen in de sloop- en aanlegfase bedraagt nooit meer dan het 

aantal in de exploitatiefase, maar is wel afzonderlijk opgenomen in de berekening.  

 

De volgende uitgangspunten voor de aanlegfase zijn gehanteerd: 

1. Voor de aanleg en sloop fase wordt uitgegaan van 40 verkeersbewegingen (zware motorvoertuigen) per jaar voor de aan- en 

afvoer van materiaal en machines. Dit zijn 20 verkeersbewegingen per jaar voor de sloop en 20 voor de realisatie. Voor het 

vervoer van personeel zijn er 4 verkeersbewegingen per etmaal.  

Wegverkeer wordt in AERIUS niet verder berekend dan 5 km van het plangebied.  Aangezien de wieden op meer dan 5 kilome-

ter liggen, is de emissie van het wegverkeer eerst middels AERIUS bepaald op in totaal 1,0 kg NOx per jaar en 0,1 kg NH3 per 

jaar. Vervolgens is het brontype aangepast naar “Anders” waarbij deze emissies handmatig zijn ingevoerd. Op die manier wordt 

de verkeersbijdrage ook op afstanden verder dan 5 km berekend. 

2. De aanlegfase is te splitsen in de sloop, voorbereiding-/grondwerk en de bouwfase. Voordat begonnen kan worden moet eer-

ste de bestaande woning worden gesloopt. Gedurende voorbereiding-/grondwerk vindt het bouw- en woonrijp maken plaats. 

Het gaat hier om de aanleg van de funderingen, rioleringen, bekabeling, wegen, bestrating, straatmeubilair en groenvoorzie-

ningen. Gedurende de bouwfase vindt de daadwerkelijke constructie van de woning plaats. 
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3. Het aantal uren dat materieel stationair draait bedraagt 30% van de gehele inzetduur van het dieselmaterieel. Gedurende de 

sloop het materieel 8 uur stationair, voorbereiding-/grondwerk is het materieel 8 uur stationair en gedurende de bouwfase is 

het materieel 5 uur stationair.  

 

Tabel 1: uitgangspunten berekening dieselverbruik aanlegfase  

activiteit klasse dieselverbruik 

[liter/uur] 

uren/dag aantal dagen/ 

woning 

totaal diesel-

verbruik [liter] 

woningen (1  stuks) 

Sloop stage IV, 130-300 kW 20 8 3 960 

voorbereiding/grondwerk stage IV, 130-300 kW 20 8 3 960 

bouwfase  stage IV, 75-130 kW 10 8 2 320 

Totaal      1.280 

 

Omdat de machines verspreid over het bouwterrein worden ingezet is de emissie ingevoerd als vlakbron in het plangebied. 

 

In AERIUS wordt per jaar berekend. Het totale brandstofverbruik komt op 1.280 liter. Zwaar transport komt op 40 vrachtwagens 

mvt/jaar en licht verkeer op 4 mvt/etmaal. Voor de berekening maakt het niet uit of er 10 kleine of 1 grote machine aan het werk 

is. Het gaat om de hoeveelheid brandstof en de STAGE klasse (in dit geval IV, bouwjaar 2014). Het aantal uren dat machines stati-

onair draaien, bedraagt 30% van de gehele inzetduur van de machines.  

 

3. RESULTAAT EN CONCLUSIE 

In het bijgevoegde pdf-bestand is de ligging van de bronnen en het resultaat weergegeven. Uit de berekeningen blijkt dat de stik-

stofdepositie nergens hoger is dan afgerond 0,00 mol/ha/jaar en er derhalve geen relevant effect is. Negatieve effecten in de 

vorm van vermesting en verzuring zijn derhalve niet aan de orde. Voor dit plan geldt geen vergunningplicht op basis van de Wet 

natuurbescherming (Wnb). 
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BIJLAGE 1: STIKSTOFBEREKENING  

 

 



Dit document bevat rekenresultaten van

AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst

berekende stikstofbijdragen per

stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op

basis van rekenpunten die overlappen met

habitattypen en/of leefgebieden die

aangewezen zijn in het kader van de Wet

natuurbescherming, gekoppeld aan een

aangewezen soort, of nog onbekend maar

mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies

gaat uit van de componenten ammoniak

(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?

Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer

toelichting verwijzen wij u naar de website

www.aerius.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via:

https://www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Samenvatting emissies

Depositieresultaten

Gedetailleerde emissiegegevens

RZwGZNzH9Mqy (14 april 2021)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Rho adviseurs Keizerstraat, 7411HD Deventer

Activiteit Omschrijving AERIUS kenmerk

Neushoornweg 33 - Kraggenburg RZwGZNzH9Mqy

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

14 april 2021, 15:24 2021 Berekend voor natuurgebieden

Totale emissie Situatie 1

NOx 10,60 kg/j

NH3 < 1 kg/j

Resultaten
Hectare met

hoogste bijdrage
(mol/ha/j)

Natuurgebied

Uw berekening heeft geen depositieresultaten opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Toelichting Aanlegfase en verkeer 'Anders'

RZwGZNzH9Mqy (14 april 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Locatie
Situatie 1

Emissie
Situatie 1

Bron
Sector

Emissie NH3 Emissie NOx

Bron 1

Wegverkeer | Buitenwegen

< 1 kg/j 1,04 kg/j

Aanlegfase

Mobiele werktuigen | Bouw en Industrie

< 1 kg/j 9,55 kg/j

RZwGZNzH9Mqy (14 april 2021)Resultaten Situatie 1

Resultaten
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 188372, 517803
NOx 1,04 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Zwaar vrachtverkeer 40,0 / jaar NOx

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Standaard Licht verkeer 4,0 / etmaal NOx

NH3

< 1 kg/j

< 1 kg/j

Naam Aanlegfase
Locatie (X,Y) 188801, 516833
NOx 9,55 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Voertuig Omschrijving Brandstof
verbruik (l/j)

Stationair
bedrijf

(uren/j)

Cilinder
inhoud (l)

Stof Emissie

STAGE V, 130 <= kW

< 300, bouwjaar

2019 (Diesel)

Sloop 960 8 14,0 NOx

NH3

4,24 kg/j

< 1 kg/j

STAGE IV, 130 <=

kW < 300, bouwjaar

2014 (Diesel)

Voorbereiding /

grondwerk

960 8 14,0 NOx

NH3

4,06 kg/j

< 1 kg/j

STAGE IV, 75 <= kW

< 130, bouwjaar

2015 (Diesel)

Bouwfase 320 5 6,0 NOx

NH3

1,25 kg/j

< 1 kg/j
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden

ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden

informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een

geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Database versie 2020_20210209_2f032ce1a2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2020
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Resultaten
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

In opdracht van RHO adviseurs heeft ecologisch adviesbureau JM ecologie b.v. een QuickScan 

uitgevoerd aan de Neushoornweg 33 te Kraggenburg, gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland. 

De opdrachtgever is voornemens de huidige bedrijfswoning te slopen en te vervangen voor een nieuwe 

bedrijfswoning.  

1.2 Globale ligging 

Het plangebied is gelegen ten oosten van het dorp Ens en ten zuiden van het dorp Kraggenburg. De 

omgeving van het plangebied bestaat uit landelijk, agrarisch gebied en is een typisch polderlandschap. 

De globale ligging van het plangebied is weergegeven in afbeelding 1.1. 

 

 
Afbeelding 1.1. Globale ligging van het plangebied (rode stip). (Bron achtergrond: Esri) 
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1.3 Structuur natuurwetgeving in Nederland 

De Wet natuurbescherming (hierna Wnb) heeft per 1 januari 2017 de Boswet, Flora- en faunawet en de 

Natuurbeschermingswet 1998 vervangen. De Wet natuurbescherming regelt de bescherming van 

Natura 2000-gebieden, de bescherming van soorten en de bescherming van houtopstanden. 

 

Naast bescherming vanuit de Wet natuurbescherming, zijn er ook gebieden die planologisch beschermd 

zijn. Dit betreft het ‘Natuurnetwerk Nederland’ (hierna NNN). De bescherming van het NNN verloopt via 
het ruimtelijke ordeningsrecht (Barro, bestemmingsplannen) en niet via de natuurwetgeving. Na de 

decentralisatie (2017) zijn enkele provincies andere namen gaan voeren voor de NNN. De provincie 

Flevoland hanteert de benaming NNN en heeft geen extra beschermde leefgebieden aangewezen. 

 

Decentralisatie 

Het bevoegd gezag is gedecentraliseerd naar de provincies. Het Rijk behoud echter het bevoegd gezag 

en de verantwoordelijkheid voor het verlenen van ontheffingen en vrijstellingen voor handelingen en 

projecten in gebruik, beheer of aanleg door het rijk, zoals bijvoorbeeld hoofdwegen, spoorwegen, 

hoofdvaarwegen, waterkeringen, militaire terreinen, gastransportnet, hoogspanningsleidingen, 

delfstoffen, kustlijn, bepaalde visserij en bijvoorbeeld activiteiten Koninklijk Huis. 

 

Soortbescherming 

In de Wet natuurbescherming is soortbescherming opgedeeld in categorieën. Voor elke categorie 

gelden verschillende verbodsbepalingen die zijn vermeld in artikel 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet 

natuurbescherming. Het gaat om de volgende categorieën: 

1. soorten van de Vogelrichtlijn; 

2. soorten van de Habitatrichtlijn, inclusief bijlage I en II uit Verdrag van Bern en bijlage I uit 

Verdrag van Bonn;  

3. ‘andere soorten’ (onderdeel A ‘fauna’ en onderdeel B ‘flora’). 
 

De verbodsbepalingen en ontheffingsgronden voor de eerste twee categorieën komen rechtstreeks uit 

de Vogel- en Habitatrichtlijn. De derde categorie vindt zijn oorsprong in de nationale wetgeving. 

 

De meeste provincies en het Rijk hanteren de voorheen geldende “Lijst met jaarrond beschermde 
nesten 2012” in de Wet natuurbescherming. Flevoland heeft ervoor gekozen om een eigen “lijst met 
jaarrond beschermde nesten” op te stellen. Bij voorliggende toetsing is deze nieuwe lijst gehanteerd. In 

deze lijst wordt een onderscheid gemaakt tussen jaarrond beschermde nesten (categorie 1 t/m 4) en 

mogelijk jaarrond beschermde nesten (categorie 5a en 5b). 

 

Soorten van de Vogelrichtlijn 

Voor Vogelrichtlijnsoorten is het verboden om in het wild levende vogels te doden of te vangen, 

opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen, te beschadigen, te rapen of nesten 

van vogels weg te nemen. Daarnaast is het verboden vogels opzettelijk te storen. Dit laatste verbod 

geldt niet voor een aantal aangewezen vogelsoorten, indien de verstoring niet van wezenlijke invloed is 

op de staat van instandhouding en het nest zelf zijn functionaliteit behoudt. 
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Soorten van de Habitatrichtlijn 

Voor soorten van artikel 3.5 (Habitatrichtlijn, Bern en Bonn) is het eveneens verboden om in het wild 

levende dieren en planten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te doden of te vangen, 

opzettelijk eieren van dieren te vernielen of te rapen. Voortplantings- of rustplaatsen mogen niet 

beschadigd of vernield worden. Daarnaast geldt er een verbod om planten behorend bij artikel 3.5 te 

plukken, verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen. In tegenstelling tot de 

Vogelrichtlijnsoorten in artikel 3.1, mogen dieren behorend bij artikel 3.5 niet opzettelijk verstoord 

worden, ook niet als er geen wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding. Daarbij dient 

opgemerkt te worden dat een aantal vogelsoorten ook vallen onder artikel 3.5 en daarom niet verstoord 

mogen worden. 

 

Andere soorten 

Naast de Europees aangewezen beschermde flora en fauna, is er in Nederland ook een Nationale 

soortenlijst gemaakt die niet gedekt wordt door de Vogel- en Habitatrichtlijn, Verdrag van Bern of 

Verdrag van Bonn. Deze soorten zijn opgenomen in bijlage A en B van de Wet natuurbescherming. Voor 

soorten in bijlage A geldt een verbod op opzettelijk doden of vangen van dieren en opzettelijk 

beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van dieren. Voor soorten in bijlage B 

geldt een verbod op opzettelijk plukken, verzamelen, afsnijden, vernielen en ontwortelen van planten. 

In tegenstelling tot artikel 3.1 en 3.5, is verstoring van deze soorten toegestaan. 

 

Met betrekking tot de ‘andere soorten’ zijn per provincie beleidsregels opgesteld waarin voor een deel 
van deze soorten vrijstelling is verleend. De grond waarop deze vrijstelling geldt verschilt per provincie 

en hoeft dus niet in alle situaties van toepassing te zijn. Vrijstelling op basis van ruimtelijke inrichting of 

ontwikkeling is een geldige reden in alle provincies.  

 

Indien bij het project-voornemen een of enkele gestelde verboden in artikel 3.1, 3,5 of 3.10 worden 

overtreden, dient gewerkt te worden conform een gedragscode. Biedt een gedragscode geen oplossing, 

dan is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen bij de provincie waarin het voornemen plaats vindt. 

De grond waarop een ontheffing mogelijk is, verschilt per categorie. 

1.4 Scope van de QuickScan 

Deze QuickScan is opgesteld om de ecologische waarden van het plangebied te bepalen, en de, ten 

gevolge van de geplande bestemmingswijziging, eventuele strijdigheden met de Wet 

natuurbescherming (Wnb) in kaart te brengen, waaruit een advies zal volgen over hoe te handelen 

volgens deze wet. 

 

Er wordt in deze QuickScan niet ingegaan op raakvlakken met de gebiedsbescherming (Natura 2000, 

Natuur netwerk Nederland, overige provinciaal beschermde gebieden en de bescherming 

Houtopstanden). 

 

Een initiatiefnemer is, vanuit de natuurwetgeving, bij ruimtelijke ingrepen (maar ook maatregelen en 

activiteiten) verplicht op de hoogte te zijn van mogelijk voorkomende beschermde natuurwaarden 

binnen het plangebied, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. De consequenties van de 

beoogde ruimtelijke ingreep zijn getoetst aan de bepalingen van de soortenbescherming uit de Wet 

natuurbescherming (Wnb). 

 

De natuur is onvoorspelbaar. Het veldbezoek beschrijft een momentopname. Indien de periode tussen 

veldbezoek en de invoer van de geplande verandering in het bestemmingsbesluit meerdere jaren wordt, 

dient overwogen te worden een herhaald veldbezoek te laten uitvoeren, hetgeen mogelijk tot gevolg 

heeft dat de QuickScan wordt herzien. 
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1.5 Werkwijze 

Bureaustudie 

Voorafgaand aan het veldbezoek wordt de mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten onderzocht 

door het raadplegen van online- en fysieke atlassen en databases, zoals bijvoorbeeld de NDFF. Het doel 

van de bureaustudie is het inschatten van de ligging van het projectgebied, de aanwezige habitattypes 

en de bekende beschermde soorten, alsmede het verkrijgen van inzicht in de kans dat beschermde 

soorten in een projectgebied aanwezig kunnen zijn. 

 

Veldbezoek 

Het veldbezoek is afgelegd door ecoloog Jessica Hovius van JM ecologie b.v. op 16 maart 2021. Het 

bezoek is uitgevoerd van 10:00 tot 11:00 uur, bij 6⁰C en 4 Bft, op een bewolkte en regenachtige dag. Het 

doel van het veldbezoek is het inschatten van de aanwezige habitattypes en het verkrijgen van inzicht in 

het plangebied. 

 

Maatregel(en) en effecten 

De derde stap is de beschrijving van de geplande maatregel en de omstandigheden (planning, methode) 

waarin deze uitgevoerd gaat worden. Tezamen met het veldbezoek en de bureaustudie kunnen hieruit 

eventuele strijdigheden van de plannen met de betreffende natuurwetgeving opgespoord worden, en 

kunnen eventuele kennishiaten benoemd worden. Hieraan worden conclusies verbonden en hieruit zal 

duidelijkheid ontstaan over de eventuele noodzaak tot het nemen van vervolgstappen, met als doel de 

wijziging conform de huidige Wet natuurbescherming te laten plaatvinden. 
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2 Beschrijving locatie en ingreep 

2.1 Locatie 

Het plangebied is gelegen ten zuiden van Kraggenburg, aan de Neushoornweg 33, in de gemeente 

Noordoostpolder, provincie Flevoland. Rondom het plangebied liggen enkele vergelijkbare percelen met 

bedrijfswoningen en grote schuren. De wijdere omgeving van het plangebied is landelijk met veel 

agrarische percelen en kan beschreven worden als een typisch polderlandschap. Langs de 

Neushoornweg en rondom de percelen staan bomenrijen. 

 

Binnen het plangebied bevindt zich de huidige bedrijfswoning, een lange oprit en parkeerplaats, een 

grote schuur, stacaravan en een kapschuur. Het dak van de bedrijfswoning bestaat uit twee zadeldaken 

bedekt met dakpannen. Er staan meerde bomen en heggen in en rond het plangebied. 

   

 

 
Afbeelding 2.1. Begrenzing van het plangebied (rood kader), het blauwe kader geeft de locatie van de te slopen 

bedrijfswoning aan. (Bron achtergrond: Esri) 
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Afbeelding 2.2. Te slopen bedrijfswoning.                                Afbeelding 2.3. Schuur gezien vanaf noordoosten. 

 

   
Afbeelding 2.4. Kapschuur.                     Afbeelding 2.5. Stacaravan. 

2.2 Ingreep 

Het plan is om de huidige bedrijfswoning te slopen en te vervangen door een nieuwe bedrijfswoning. 

Deze nieuwe bedrijfswoning zal gebouwd worden op dezelfde locatie als de huidige woning. Achter de 

grote schuur, aan de oostkant van het plangebied zal een noodwoning neergezet worden. Daarnaast is 

er het plan om in de verre toekomst een paar bed en breakfast kamers te bouwen achter in de 

kapschuur. Hier zijn echter nog geen concrete plannen voor. De erfafscheiding zal aan de oost- en 

zuidzijde aangevuld worden met bomen (afbeelding 2.6). Ten behoeve van de werkzaamheden worden 

geen bomen gekapt of watergangen aangetast. De rest van de bebouwing zal ook niet worden 

aangetast. De opdrachtgever is voornemens te starten met de werkzaamheden zodra alle vergunningen 

binnen zijn (naar verwachting in januari/februari 2023).  
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Afbeelding 2.6. Nieuwe situatie. (Bron: RHO adviseurs) 
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3 Resultaten veldbezoek en bureaustudie 

Waargenomen soorten en verwachte soorten (op basis van de aanwezige habitat en de bekende 

verspreiding) worden samengenomen en hun gebruik van het plangebied wordt beschreven. Hierbij ligt 

de nadruk op beschermde soorten, maar er zullen ook algemene en lichter beschermde soorten 

betrokken worden indien waargenomen of van belang voor de ingreep. 

3.1 Vogels 

Alle broedgevallen van vogels zijn beschermd. Van 16 vogelsoorten zijn ook de nesten, vaste rust- en 

verblijfplaatsen jaarrond beschermd. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 1 t/m 4 van de 

aangepaste lijst jaarrond beschermde vogelnesten (2012). Deze soorten zijn: boomvalk, buizerd, 

gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, huismus, kerkuil, oehoe, ooievaar, ransuil, roek, slechtvalk, 

sperwer, steenuil, wespendief en zwarte wouw. 

 

Daarnaast zijn van 34 vogelsoorten de nesten jaarrond beschermd als hier een zwaarwegende 

ecologische reden voor is. Dit zijn soorten die vallen in de categorie 5 van de aangepaste lijst jaarrond 

beschermde vogelnesten (2012). Deze soorten zijn: blauwe reiger, boerenzwaluw, bonte vliegenvanger, 

boomklever, boomkruiper, bosuil, brilduiker, draaihals, eidereend, ekster, gekraagde roodstaart, 

glanskop, grauwe vliegenvanger, groene specht, grote bonte specht, hop, huiszwaluw, ijsvogel, kleine 

bonte specht, kleine vliegenvanger, koolmees, kortsnavelboomkruiper, oeverzwaluw, pimpelmees, raaf, 

ruigpootuil, spreeuw, tapuit, torenvalk, zeearend, zwarte kraai, zwarte mees, zwarte roodstaart en 

zwarte specht. Indien sprake is van een ecologisch zwaar wegende reden voor één of meerdere van deze 

soorten, dan worden deze hieronder behandeld onder ‘Jaarrond beschermd’. Zo niet, dan worden deze 
soorten net als overige broedvogels behandeld onder ‘Algemene broedvogels’. 
 

Jaarrond beschermd 

Tijdens het veldbezoek is gezocht naar jaarrond beschermde nesten in en binnen de verstoringszone van 

het plangebied. In de bomen binnen de verstoringszone zijn geen potentieel jaarrond beschermde 

nesten aangetroffen. Wel hangt er een uilenkast in de schuur die in het verleden in gebruik was door de 

kerkuil. De eigenaar van het perceel heeft één kerkuil die gebruik maakte van de nestkast een paar 

maanden terug verzwakt gevonden op het perceel; deze is toen helaas overleden. Er kan echter niet 

worden uitgesloten dat de partner van de kerkuil weer gebruik gaat maken van de nestkast (afbeelding 

3.1). Kerkuilen zijn over het algemeen trouw aan hun broedplaats en bij het overlijden van een partner, 

komt er vaak weer een nieuwe partner voor in de plaats.  

De bedrijfswoning is geschikt als broedlocatie voor de huismus. Tijdens het veldbezoek is er onder de 

dakpannen van de bedrijfswoning gekeken. Bij het oostelijke dakdeel is vogelschroot aanwezig, alleen is 

er onder de balk voor het vogelschroot ruimte waar huismussen door passen. Hier zijn ook mestsporen 

van vermoedelijk de huismus aangetroffen (afbeelding 3.2).  

 

   
Afbeelding 3.1. Uilenkast schuur.                    Afbeelding 3.2. Toegang huismussen onder vogelschroot. 
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Consequenties van de ingreep op jaarrond beschermde nesten van kerkuil en huismus staan beschreven 

in paragraaf 4.2. 

 

Algemene broedvogels 

In dezelfde schuur als waar de uilenkast hangt, zijn oude nestsporen en één intact nest van de 

boerenzwaluw aangetroffen (afbeelding 3.3). Nesten van de boerenzwaluw vallen onder categorie 5 van 

de lijst met jaarrond beschermde vogelnesten. Deze nesten zijn alleen beschermd als er een ecologisch 

zwaarwegende reden voor is. Er staan meerdere vergelijkbare schuren in de directe omgeving van het 

plangebied waardoor het intacte boerenzwaluwnest niet als jaarrond beschermd wordt aangemerkt, 

voor dit nest geldt daarom hetzelfde als voor algemene broedvogels.  

In en rondom het plangebied kunnen diverse algemene broedvogels tot broeden komen in het 

broedseizoen. In bomen, bebouwing en heggen kunnen diverse zangvogels tot broeden komen. In de 

agrarische percelen rondom het plangebied kunnen akker- en weidevogels tot broeden komen. Tot slot 

zijn er vier nesten in de kapschuur aangetroffen van vermoedelijk een duivensoort (afbeeldingen 3.4 en 

3.5).  

 

 
Afbeelding 3.3. Boerenzwaluwnest in schuur. 

 

   
Afbeelding 3.4. Twee nesten in kapschuur.                  Afbeelding 3.5. Nest in kapschuur. 

 

Consequenties van de ingreep op algemene broedvogels staan beschreven in paragraaf 4.2. 
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3.2 Vleermuizen 

Alle vleermuizen zijn zwaar beschermd (alle in Nederland voorkomende soorten staan vermeld in de 

Habitatrichtlijn). Vleermuizen kunnen een plangebied gebruiken als verblijfplaats, vaste vliegroute en/of 

foerageergebied. 

 

Verblijfplaatsen kunnen uitgesplitst worden in vier categorieën, te weten kraam-, zomer-, paar- en 

winterverblijven. Vleermuizen maken op verschillende manieren en in verschillende seizoenen gebruik 

van deze verblijfplaatsen. De eisen die vleermuizen stellen aan hun verblijfplaatsen zijn afhankelijk van 

de vleermuissoort en het gebruik van de verblijfplaats. Kraamverblijven worden in het voorjaar en de 

vroege zomer gebruikt door grote groepen drachtige vrouwtjes om hun jongen te baren en groot te 

brengen. Tegelijkertijd bevinden kleinere groepen mannetjes zich in de zomerverblijfplaatsen. Later in de 

zomer en in het najaar verplaatsen de mannetjes zich naar de paarverblijven, waaromheen ze een 

territorium bezetten en verdedigen tegen andere mannetjes. Binnen het territorium proberen de 

mannetjes langskomende vrouwtjes te lokken naar de paarverblijven, waar vervolgens de paring 

plaatsvindt. Het paarseizoen eindigt in de herfst, waarna de vleermuizen de winterverblijven opzoeken 

om te overwinteren. Sommige soorten migreren hiervoor over behoorlijke afstanden. 

 

Vleermuizen gebruiken vliegroutes voor dagelijkse verplaatsingen tussen verblijfplaats en 

foerageergebieden en in het geval van migrerende soorten, voor de jaarlijkse trek van en naar de 

winterverblijven. Meestal maken vleermuizen langdurig gebruik van vaste routes die ze onthouden. 

Daarbij worden lijnvormige elementen zoals bomenrijen, dijken en watergangen gebruikt als 

vliegrouteondersteuning. Het onderbreken of verwijderen van deze elementen bij een (potentiële) 

vliegroute kan een negatief effect hebben op de mogelijkheid van vleermuizen om hun doel te bereiken. 

 

Ten slotte kunnen vleermuizen een plangebied gebruiken als foerageergebied. De vleermuizen komen via 

vaste routes naar het foerageergebied om daar in de buurt van bomen en water te jagen op vliegende 

insecten. Net zoals vaste vliegroutes die veelvuldig gebruikt worden, maken vleermuizen ook gebruik van 

vaste foerageergebieden. Het ongeschikt maken van een foerageergebied door bijvoorbeeld het kappen 

of verlichten van bomen of het dempen van waterpartijen, kan tot gevolg hebben dat vleermuizen geen 

toegang meer hebben tot voldoende voedsel. 

 

Verblijven 

Het gehele pand is gecontroleerd op de aanwezigheid van invliegmogelijkheden voor 

gebouwbewonende vleermuizen, die toegang bieden tot potentiële verblijfplaatsen. Daarnaast zijn alle 

bomen binnen een straal van 250 meter gecontroleerd op geschikte holtes voor mogelijke 

verblijfplaatsen van boombewonende vleermuizen. Er zijn geen geschikte boomholtes aangetroffen. 

Echter is er op de zolder van de te slopen bedrijfswoning, vleermuismest aangetroffen (afbeelding 3.6 

en 3.7). Er zijn vermoedelijk invliegopeningen in de nokken van het westelijk dakdeel. De aanwezigheid 

van gebouwbewonende vleermuizen als gewone- en ruige dwergvleermuis, maar ook de gewone 

grootoorvleermuis, kan hierdoor niet uitgesloten worden.  
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Afbeelding 3.6. Vleermuismest op zolder.                Afbeelding 3.7. Vleermuismest. 

 

   
Afbeelding 3.8. Binnenkant westelijk dakdeel.                     

 

Vliegroutes 

Rondom het plangebied zijn lijnvormige elementen in de vorm van bomen en heggen die mogelijk dienst 

kunnen doen als vliegroute ondersteuning voor vleermuizen. De bomenlaan aan de Neushoornweg 

vormt daarbij mogelijk een essentiële vliegroute doordat er weinig andere lijnvormige elementen in de 

omgeving aanwezig zijn. De aanwezigheid van een essentiële vliegroute in de omgeving van het 

plangebied kan hierdoor niet worden uitgesloten. 

 

Foerageergebied 

De omgeving van het plangebied is geschikt als foerageergebied voor diverse soorten vleermuizen. 

Aangezien er in de omgeving van het plangebied genoeg minstens even geschikt foerageergebied 

aanwezig is, wordt het plangebied niet als essentieel foerageergebied beschouwd. 

 

Consequenties van de ingreep op verblijfplaatsen en vliegroutes van vleermuizen staan beschreven in 

paragraaf 4.2. 

3.3 Overige zoogdieren 

In de omgeving van het plangebied komen diverse beschermde zoogdiersoorten voor zoals bever, 

bunzing en otter. Van de hermelijn en wezel zijn geen waarnemingen bekend in en rond het plangebied 

maar worden mogelijk wel verwacht in de omgeving. Daarom worden deze soorten ook meegenomen in 

deze QuickScan. In het plangebied zijn geen watergangen aanwezig waardoor de aanwezigheid van de 

bever en de otter op voorhand uitgesloten kan worden.  
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Hermelijn, wezel en bunzing 

De hermelijn, wezel en bunzing leven in allerlei verschillende soorten leefgebieden, van open plekken 

tot in bossen. Belangrijk is dat er voldoende dekking en schuilmogelijkheden aanwezig zijn en dat er 

voldoende prooidieren in de vorm van (woel)muizen te vinden zijn. Verblijfplaatsen bevinden zich op 

plaatsen met voldoende dekking, zoals in bosschages, takkenbulten en in holen van muizen, ratten, 

konijnen, mollen, dassen en vossen (Zoogdiervereniging, z.d.). Mogelijk verblijven van hermelijn, wezel 

en/of bunzing bevinden zich bij de heggen rond de erfafscheidingen. Daarnaast gebruiken hermelijn, 

wezel en bunzing delen van het projectgebied mogelijk als foerageergebied. Vanwege de kleine omvang 

van het projectgebied en de grote hoeveelheid vergelijkbaar foerageergebied in de omgeving, is dit 

foerageergebied echter niet essentieel. 

 

Mogelijke consequenties van de ingreep op verblijfplaatsen van de hermelijn, wezel en bunzing worden 

behandeld in hoofdstuk 5. 

3.4 Overige fauna 

Overige beschermde diersoorten zoals, amfibieën, reptielen, dagvlinders, libellen, vissen, kreeftachtigen 

en weekdieren zijn niet bekend in de omgeving van het plangebied en worden ook niet verwacht op 

basis van de aanwezige habitat en de bekende verspreidingsgegevens. 

3.5 Vaatplanten 

De in Nederland beschermde vaatplanten stellen specifieke eisen aan hun groeiplaats, of komen slechts 

beperkt voor in Nederland. De meeste soorten groeien op voedselarme bodems en zijn niet te 

verwachten op stikstofrijke of bemeste bodems zoals landbouwgronden en de meeste wegbermen. 

Andere beschermde soorten groeien slechts in een specifieke biogeografische regio in Nederland, zoals 

in het rivierengebied of in het heuvelland van Zuid Limburg. Gezien de aanwezige habitats binnen het 

plangebied in combinatie met de bekende huidige verspreiding van beschermde plantensoorten, kan 

uitgesloten worden dat deze soorten aanwezig zijn binnen het plangebied. 
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4 Effecten en gevolgen 

4.1 Overzicht beschermde soorten 

In dit hoofdstuk wordt de geplande ingreep getoetst aan de aanwezige of verwachte beschermde 

soorten (zie hoofdstuk 3) binnen het plangebied, en de te verwachten risico’s voor deze soorten, bij 

uitvoer van de geplande werkzaamheden. In de Wet natuurbescherming zijn vooral vaste 

verblijfplaatsen (voortplantingslocaties zoals nesten, holen, kraamkolonies etc.) van belang, maar ook de 

functionele leefomgeving die de vaste verblijfplaatsen in stand houdt. 

 

Voor soorten die niet genoemd worden vanuit de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn of Wnb artikel 3.10 

geldt de algemene vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkelingen. Zelfs bij negatieve effecten hoeft geen 

ontheffing te worden aangevraagd. Ditzelfde geldt voor soorten van Wnb artikel 3.10, waarvoor een  

Provinciale vrijstelling is uitgegeven. Voor deze soorten geldt wel de zorgplicht, maar ze worden 

hieronder, ondanks eventueel voorkomen en eventueel te verwachten negatieve effecten, niet 

meegenomen. 

 

Soortgroep Soort(en) Bescherming Aanwezig 

Jaarrond beschermde 

broedvogels 
Kerkuil en huismus  3.10 Waarschijnlijk 

Algemene broedvogels Diverse soorten 3.10 Potentieel 

Vleermuizen 
Diverse gebouwbewonende vleermuizen 

(verblijfplaatsen en vliegroutes) 
3.5 Waarschijnlijk 

Tabel 4.1. Soort(groep)en van de Wet natuurbescherming waarvoor het effect van de maatregel bepaald moet 

worden. 

4.2 Effecten op de in het plangebied (mogelijk) aanwezige flora en fauna 

Jaarrond beschermde broedvogels 

In de schuur hangt een uilenkast die mogelijk dit vogelbroedseizoen weer in gebruikt wordt genomen 

door de kerkuil. In de te slopen bedrijfswoning is er onder het vogelschroot toegang tot onder de 

dakpannen voor de huismus, ook zijn er mestsporen van vermoedelijk de huismus aangetroffen. Door 

het slopen van de bedrijfswoning, kunnen eventuele aanwezige verblijfplaatsen van huismussen 

verloren gaan. Ook kan er verstoring optreden voor broedgevallen van de kerkuil. Dit is in strijd met de 

verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming, waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen 

worden zonder dat de in paragraaf 5.1 genoemde vervolgstappen in acht worden genomen.  

 

Algemene broedvogels 

In het plangebied en binnen de verstoringszone hiervan kunnen meerdere algemene broedvogels tot 

broeden komen. In dezelfde schuur als waar de uilenkast hangt zijn resten en één intact nest van de 

boerenzwaluw aangetroffen. In de kapschuur zijn vier nesten aangetroffen van vermoedelijk een 

duivensoort. Bij de sloop van de bedrijfswoning kan er, wanneer werkzaamheden in de buurt van in 

gebruik zijnde nesten worden uitgevoerd, verstoring optreden. Dit is in strijd met de verbodsartikelen 

uit de Wet natuurbescherming, waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden zonder 

dat de in paragraaf 5.2 genoemde vervolgstappen in acht worden genomen. 
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Vleermuizen 

Op de zolder van de te slopen bedrijfswoning bevinden zich mogelijk kraam-, zomer-, en 

paarverblijfplaatsen van één of meerdere soorten gebouwbewonende vleermuizen. De bomenlaan aan 

de Neushoornweg dient mogelijk als essentiële vliegroute voor vleermuizen. Ten behoeve van de 

werkzaamheden zullen er geen bomen verwijderd worden, hierdoor zal de functionaliteit van deze 

vliegroute niet verloren gaan. Wel kan er door het gebruik van bouwverlichting, lichtverstoring 

optreden. Het slopen van de bedrijfswoning kan tot gevolg hebben dat eventuele verblijfplaatsen van 

vleermuizen verdwijnen. Dit is in strijd met de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming, 

waardoor de werkzaamheden niet uitgevoerd kunnen worden zonder dat de in paragraaf 5.3 genoemde 

vervolgstappen in acht worden genomen. 
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5 Mitigerende maatregelen 

In dit hoofdstuk worden de vervolgmaatregelen beschreven voor de soorten waarvan in hoofdstuk 4 is 

bepaald dat deze mogelijk een effect bemerken van de geplande ingreep. Deze vervolgmaatregel kan 

bestaan uit het uitvoeren van nader onderzoek om de aanwezigheid te bevestigen of uit te sluiten. Maar 

de vervolgmaatregel kan ook aangeven dat er een aanvraag voor een ontheffing op de 

verbodsbepalingen in de Wet natuurbescherming benodigd is. Er kan ook een lijst met mitigerende 

maatregelen staan aangegeven, waarbij de ingreep uitgevoerd kan worden zonder een ontheffing. 

Indien de ingreep zonder enig nader onderzoek, mitigatie of ontheffingsaanvraag uitgevoerd kan 

worden, wordt dat in dit hoofdstuk vermeld. 

 

Soortgroep Soort(en) Bescherming Aanwezig Vervolgactie 

Jaarrond 

beschermde 

broedvogels 

Kerkuil en huismus  3.10 Potentieel Mitigatie + nader onderzoek 

Algemene 

broedvogels 
Diverse soorten 3.10 Waarschijnlijk Mitigatie 

Vleermuizen 

Diverse 

gebouwbewonende 

soorten 

(verblijfplaatsen en 

vliegroutes) 

3.5 Waarschijnlijk Mitigatie + nader onderzoek 

Tabel 5.1. Soort(groep)en van de Wet natuurbescherming waarvoor een vervolgactie benodigd is. 

5.1 Jaarrond beschermde broedvogels; mitigatie en nader onderzoek 

Kerkuil 

In de schuur hangt een uilenkast die mogelijk in gebruik is door de kerkuil. Door de 

sloopwerkzaamheden kan er verstoring van broedgevallen optreden. Dit is in strijd met de 

verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming. De bedrijfswoning dient daarom gesloopt te worden 

buiten het broedseizoen van de kerkuil, of er dient voor de aanvang van de werkzaamheden 

gecontroleerd te worden door een ter zake kundige ecoloog of de nestkast daadwerkelijk in gebruik is. 

De broedperiode van de kerkuil loopt doorgaans van februari tot en met augustus maar kan in 

muizenrijke jaren doorlopen tot december.  

 

Huismus  

In het dak van de te slopen bedrijfswoning bevinden zich mogelijk jaarrond beschermde nesten van de 

huismus. Het verwijderen, ontoegankelijk of ongeschikt maken van deze potentiële nestplaatsen is in 

strijd met de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming. Daarom moet, voordat de 

werkzaamheden van start kunnen gaan, eerst nader onderzoek worden uitgevoerd om de aanwezigheid 

van nestplaatsen te bevestigen dan wel uit te sluiten.  

 

Het nader onderzoek naar huismus bestaat uit minstens 2 veldbezoeken die overdag worden afgelegd in 

de periode van 1 april tot 15 mei, met een tussenpose van minstens 10 dagen tussen de veldbezoeken. 

Een bezoek heeft een lengte van een half uur en dient plaats te vinden onder geschikte 

omstandigheden.  

 

Indien uit het nader onderzoek blijkt dat er geen nesten van huismus aanwezig zijn, is er geen 

belemmering meer vanuit de Wet natuurbescherming voor wat betreft de bescherming van jaarrond 

beschermde vogelnesten. Indien er echter nesten van de huismus worden aangetroffen, dient er eerst 
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een ontheffing op de verbodsartikelen uit de Wet natuurbescherming te worden aangevraagd bij de 

Provincie. Om deze ontheffing te verkrijgen, moeten er mitigerende maatregelen worden genomen 

door bijvoorbeeld het aanbieden van alternatieve nestgelegenheden in de omgeving. 

5.2 Algemene broedvogels; mitigatie 

Algemene broedvogels 

Alle inheemse broedvogels zijn tijdens het broeden wettelijk beschermd volgens de Vogelrichtlijn. Als er 

ten tijde van de beoogde start van de werkzaamheden vogels in, of binnen de verstoringszone van het 

plangebied broeden, kunnen de werkzaamheden ter plaatse geen doorgang vinden totdat de jongen zijn 

uitgevlogen. Het is niet mogelijk om een ontheffing te verkrijgen voor het verstoren en verjagen van 

broedende vogels. Het verdient daarom de aanbeveling om de werkzaamheden buiten het 

broedseizoen uit te voeren. Een wettelijk vastgestelde periode voor het broedseizoen bestaat niet, 

bepalend is of broedgevallen aanwezig zijn. Indicatieve datumgrenzen zijn 15 maart tot 15 juli, maar er 

bestaan, afhankelijk van het weer en de vogelsoort, vele uitzonderingen op deze regel. 

 

Indien de werkzaamheden starten aan het begin van het broedseizoen: 

Broedgevallen binnen het plan- en verstoringsgebied van de werkzaamheden moeten voorkomen 

worden. Het ongeschikt maken kan preventief gedaan worden door ruim voor het vogelbroedseizoen 

het gebied te ontdoen van geschikte nestgelegenheden. Dit kan op verschillende manieren. 

• Door het van te voren ontoegankelijk maken van de kapschuur kunnen broedgevallen in de 

kapschuur voorkomen worden. Het ontoegankelijk maken van jaarrond beschermde nesten is 

niet toegestaan. De uilenkast en de bedrijfswoning mogen dus niet ontoegankelijk worden 

gemaakt. 

 

Indien de werkzaamheden starten te midden van het broedseizoen: 

• Het plan- en verstoringsgebied dient eerst door een ter zake kundige ecoloog gecontroleerd te 

worden op aanwezigheid van broedvogels; 

• Indien vastgesteld wordt dat sprake is van actuele broedgevallen binnen het plan- of 

verstoringsgebied, worden door de ter zake kundige ecoloog specifieke maatregelen 

voorgesteld en/of wordt (een deel van) het plangebied niet vrijgegeven en dienen de 

werkzaamheden uitgesteld te worden tot alle nesten, vanuit eigen beweging van de vogels, 

niet meer in gebruik zijn. 

5.3 Vleermuizen; nader onderzoek en mitigatie 

De zolder van de te slopen bedrijfswoning dient mogelijk als kraam-, zomer- of paarverblijfplaats voor 

vleermuizen. Het verwijderen, ontoegankelijk maken of verstoren van dergelijke verblijfplaatsen is een 

overtreding van de verbodsartikelen in de Wet natuurbescherming. Er dient doormiddel van nader 

onderzoek te worden uitgezocht of vleermuizen daadwerkelijk verblijven op de zolder van de 

bedrijfswoning. Daarnaast vormt de bomenlaan aan de Neushoornweg een mogelijke essentiële 

vliegroute. Het verstoren van essentiële vliegroutes is een overtreding van de verbodsartikelen uit de 

Wet natuurbescherming. Daarom dienen onderstaande mitigerende maatregelen in acht worden 

genomen. 

 

Nader onderzoek verblijven 

Het nader onderzoek naar kraam-, zomer- en paarverblijven van vleermuizen bestaat uit vijf 

veldbezoeken. Drie van deze bezoeken moeten plaatsvinden tussen 15 mei en 15 juli, met tussenposes 

van minstens 20 dagen tussen de bezoeken. Minstens één van de drie bezoeken moet ’s ochtends voor 
zonsopkomst worden uitgevoerd, de overige bezoeken worden ’s avonds na zonsondergang uitgevoerd. 

In het najaar, tussen 15 augustus en 1 oktober, moeten nog twee bezoeken worden uitgevoerd, rond 

middernacht. Tussen deze bezoeken moet minstens 20 dagen zitten. De bezoeken mogen alleen 

uitgevoerd worden als de weersomstandigheden binnen de grenzen van het vleermuisprotocol vallen. 
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Daarnaast dient er, door de geschiktheid van het dak voor de grootoorvleermuis, extra 

vleermuisonderzoek uitgevoerd te worden. Dit omdat de grootoorvleermuis overal in het dak tussen het 

riet kunnen zitten in combinatie met de geringe trefkans met gewone batdetectors. Er wordt 

aangeraden om voor de detectie van de grootoorvleermuis te werken met batloggers. Deze batloggers 

worden in de kraamperiode op de zolder van de bedrijfswoning geplaatst voor enkele dagen, waarna er 

gekeken wordt of er fragmenten van echolocatie van de grootoorvleermuis opgenomen zijn.  

 

Mitigatie vliegroute 

De omgeving van de werkzaamheden kan door vleermuizen in gebruik zijn als vliegroute. Er moet tijdens 

de werkzaamheden rekening gehouden worden met het vermijden van extra lichtoverlast op potentiële 

vliegroutes. Indien er licht gevoerd wordt na zonsondergang en voor zonsopkomst, dan dienen 

onderstaande mitigerende maatregelen opgevolgd te worden. 

 

Mitigerende maatregelen: 

• Extra lichtoverlast tijdens de werkzaamheden moet worden voorkomen door het licht weg te 

draaien van bebouwing en bomen; 

• Indien verlichting gevoerd moet worden dient er gekozen te worden voor amberkleurige 

verlichting. 
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6 Conclusie 

In opdracht van RHO adviseurs heeft ecologisch adviesbureau JM ecologie b.v. een QuickScan 

uitgevoerd aan de Neushoornweg 33 te Kraggenburg, gemeente Noordoostpolder, provincie Flevoland. 

De opdrachtgever is voornemens de huidige bedrijfswoning te slopen en hiervoor een nieuwe 

bedrijfswoning te bouwen.  

 
Uit de QuickScan is gebleken dat er mogelijk jaarrond beschermde nesten van de huismus en 

verblijfplaatsen van gebouwbewonende vleermuizen aanwezig zijn in de te slopen bedrijfswoning. Om 

aan- of afwezigheid van deze soorten aan te tonen dient er nader onderzoek uitgevoerd te worden. 

Daarnaast dienen er mitigerende maatregelen genomen te worden ten aanzien van lichtverstoring op 

mogelijk essentiële vliegroutes voor vleermuizen. Daarnaast hangt er een uilenkast in de grote schuur, 

die wanneer in gebruik is door een kerkuil, onder  het beschermingsregime van een jaarrond nest valt. 

Hiervoor dient buiten het broedseizoen van de kerkuil gewerkt te worden of er dient een ter zake 

kundige ecoloog voorafgaand op de werkzaamheden te controleren of de kast ook daadwerkelijk in 

gebruik is. Ook voor algemene broedvogels dienen er mitigerende maatregelen genomen worden 

wanneer er niet buiten het broedseizoen wordt gewerkt. Indien de werkzaamheden starten aan het 

begin van het broedseizoen kan het plangebied preventief broedvogelvrij gehouden worden. Deze 

preventieve maatregelen mogen niet genomen worden voor jaarrond beschermde nesten 

(huismusnesten en de uilenkast). De werking van de preventieve maatregelen dient gecontroleerd te 

worden door een ter zake kundig ecoloog. Indien gestart wordt te midden van het broedseizoen dient 

door een ter zake kundig ecoloog het plangebied, voorafgaand aan de werkzaamheden, gecontroleerd 

te worden op actieve broedgevallen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorredijk, april 2021 

JM ecologie b.v. 
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Regels
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:

het bestemmingsplan 'Landelijk gebied, Neushoornweg 33 te Kraggenburg' met 
identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00684-ON01 van de gemeente Noordoostpolder;

1.2  bestemmingsplan:

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

1.3  aan huis verbonden bedrijf:

de in bijlage 2 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;

1.4  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;

1.5  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; 

1.6  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.7  ander bouwwerk:

een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.8  arbeidsmigranten

arbeidskrachten uit binnen- en buitenland die gedurende een bepaalde periode werkzaam 
zijn op een bedrijf;

1.9  bebouwing:

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

1.10  bebouwingspercentage:

de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven 
gronden; 

1.11  bedrijf:

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

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.13  bedrijfswoning:

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

1.14  bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak; 

1.15  bestemmingsvlak:

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.16  bijbehorend bouwwerk:

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, waaronder in ieder geval wordt verstaan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw, serre 
en/of erker; 

1.17  bouwen:

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten; 

1.18  bouwgrens:

de grens van een bouwvlak; 

1.19  bouwperceel:

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

1.20  bouwperceelgrens:

de grens van een bouwperceel; 

1.21  bouwwerk:

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

1.22  detailhandel:

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

1.23  erfsloot:

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

1.24  gebouw:

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

een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder d van de Wet ruimtelijke ordening; 

1.26  nutsvoorzieningen:

voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, 
gasreduceerstations, schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, 
telefooncellen en apparatuur voor telecommunicatie;   

1.27  omgevingsvergunning:

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

1.28  peil:

a. voor een bouwwerk op een perceel waarvan de hoofdtoegang onmiddellijk aan een 
weg grenst: de hoogte van die weg ter plaatse van de hoofdingang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein;

1.29  prostitutie: 

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

1.30  risicovolle inrichting:

een inrichting, bij welke ingevolge het Besluit externe veiligheid inrichtingen een 
grenswaarde, een richtwaarde voor het risico c.q. een risico-afstand moet worden 
aangehouden bij het in het bestemmingsplan toelaten van kwetsbare of beperkt 
kwetsbare objecten;

1.31  seksinrichting:

een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang 
als zij het bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van 
erotische- of pornografische aard plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een 
seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, parenclub, (raam)prostitutiebedrijf en een 
erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met elkaar; 

1.32  verkoopvloeroppervlakte:

de voor het publiek zichtbare en toegankelijke (besloten) winkelruimte ten behoeve van 
de detailhandel;

1.33  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;

1.34  woning:

Een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en 
bestemd voor de huisvesting van één huishouden.

1.35  woonhuis:

een gebouw dat één woning omvat.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  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;

2.2  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;

2.3  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;   

2.4  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 object.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Agrarisch

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. agrarische bedrijvigheid in de vorm van een grondgebonden agrarisch bedrijf;
b. de waterhuishouding;
c. extensieve openluchtrecreatie, zoals fiets- en voetpaden;
d. sloten en watergangen;
e. kavelpaden;

met daarbijbehorende:

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
g. andere-werken;
h. ontsluitingswegen en paden;
i. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
j. groenvoorzieningen;
k. nutsvoorzieningen.

De gronden dienen niet als erf te worden beschouwd in de zin van artikel 1 van bijlage II 
van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

3.2  Bouwregels

Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1 mogen uitsluitend bouwwerken geen gebouw 
zijnde ten dienste van de bestemming worden gebouwd met inachtneming van de 
volgende bepalingen.

3.2.1  Bouwwerken geen gebouw zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde gelden de volgende bepalingen:

a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1,0 meter bedragen 
met dien verstande dat deze wordt uitgevoerd in de vorm van palen met draad;

b. overige andere bouwwerken zijn uitgesloten.
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Artikel 4  Bedrijf

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende Bijlage 1 zijn aangeduid als 
categorie 1 en 2; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf – loonbedrijf', ook een 
loonbedrijf;

met daaraan ondergeschikt:

c. een bed & breakfast met een oppervlakte van maximaal 100 m²

met daarbij behorende:

d. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
f. andere werken;
g. tuinen, erven en paden;
h. waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. parkeervoorzieningen;
j. nutsvoorzieningen.

4.2  Bouwregels

4.2.1  Toegestane bebouwing

Op en in de gronden als bedoeld in 4.1 mogen uitsluitend gebouwd worden:

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

4.2.2  Bedrijfsgebouwen

Voor bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:

a. een bedrijfsgebouw mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak mag voor bedrijven ten hoogste 

20% bedragen;
c. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 8,5 m;
d. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 11 m. 

4.2.3  Bedrijfswoning

Voor bedrijfswoningen 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 1200 m³;
d. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° 

bedragen;
e. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 3 m bedragen;
f. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 10 m bedragen.
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4.2.4  Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen

Voor bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:

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

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

4.2.5  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 m.

4.3  Specifieke gebruiksregels

4.3.1  Voorwaardelijke verplichting erfsingel

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van 
en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 4.1 
opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de aanplant en instandhouding van een 
erfsingel conform het in bijlage 3 opgenomen inrichtingstekening met bijbehorend 
beplantingsplan.

4.3.2  Strijdig gebruik

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

a. 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; 

b. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken (met uitzondering van 
bedrijfswoningen) als zelfstandige woonruimte;

c. het gebruik van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting.

4.3.3  Geoorloofd gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend een aan 
huis verbonden beroep of een aan huis verbonden 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;

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;
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f. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
g. de activiteit in ieder geval door de bewoner(s) wordt uitgeoefend;
h. in geval van een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die 

genoemd is in bijlage 2 Aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten

4.4  Afwijken van regels

4.4.1  Afwijken specifieke gebruiksregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het 
bepaalde in lid 4.3.1, indien de aanplant en instandhouding van een erfsingel op een 
andere gelijkwaardige wijze wordt aangeplant en in stand wordt gehouden dan is bepaald 
in de inrichtringstekening met bijbehorend beplantingsplan, zoals opgenomen in de 
betreffende bijlage 3 van de regels, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de 
belangen van landschap en beeldkwaliteit.

bestemmingsplan (ontwerp)  85



 bestemmingsplan Landelijk gebied, Neushoornweg 33 te Kraggenburg

Artikel 5  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-8

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-8' aangewezen gronden zijn, 
behalve voor de andere daar voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor het 
behoud van de aldaar in of op de grond aanwezige archeologische verwachtingswaarden.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen

Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan 
10.000 m² en dieper dan 100 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het 
bouwen van een bouwwerk wordt verleend, door de aanvrager een rapport worden 
overgelegd waarin, naar het oordeel van burgemeester en wethouders: de archeologische 
waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in voldoende 
mate zijn vastgesteld; en

a. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden 
bewaard en/of gedocumenteerd.

5.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen

Indien uit het in 5.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen 
burgemeester en wethouders één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan 
de omgevingsvergunning:

a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 
archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;

b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

laten begeleiden door een deskundige op het terrein van archeologische 
monumentenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning 
te stellen kwalificaties.

5.2.3  Advies

Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden 
te verbinden als bedoeld in  5.2.2, wordt een archeologisch deskundige om advies 
gevraagd.

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

5.3.1  Verbod

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het 
bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen 
een omgevingsvergunning vereist, met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken 
zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 10.000 m² en dieper 
dan 100 cm:

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

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

ondergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en 
funderingen en daarmee verband houdende constructies, installaties en/of 
apparatuur;

d. het permanent verlagen van het waterpeil.
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5.3.2  Uitzondering

Het bepaalde in 5.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor 

het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden;
d. aanvaardbaar zijn op basis van een eerder onderzoek waaruit is gebleken dat ter 

plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.

5.3.3  Afwegingskader

De in 5.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:

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

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

c. één of meer van de volgende voorwaarden in acht genomen wordt:
1. een verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor 

archeologische resten in de bodem kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van 

opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een 

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

5.3.4  Advies

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

5.4  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - 
Archeologische verwachtingswaarde WA-8' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op 
basis van archeologisch onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat 
ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan 
uitvoering is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere 
bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 7  Algemene gebruiksregels

7.1  Gebruik

Het parkeren ten behoeve van de bestemming dient te allen tijde plaats te vinden binnen 
het betreffende bestemmingsvlak.

7.2  Strijdig gebruik

Tot een gebruik, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming, wordt in 
ieder geval gerekend, het gebruiken of laten gebruiken van gronden:

a. als seksinrichting;
b. als standplaats;
c. als ligplaats voor woonboten of -schepen, drijvende recreatiewoningen en andere 

drijvende woongelegenheden;
d. als stand- of ligplaats van kampeermiddelen, demonteerbare of verplaatsbare 

inrichtingen voor detailhandel in etenswaren en/of dranken, en andere onderkomens;
e. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of 

niet afgedankte stoffen, voorwerpen en producten;
f. voor het beproeven van voertuigen, voor het racen of crossen met motorvoertuigen 

of bromfietsen en voor het beoefenen van de modelvliegtuigsport;
g. voor militaire oefeningen met rups- en andere zware voertuigen;
h. voor het ophogen van gronden buiten het erf ten behoeve van permanente 

bollenteelt.

Een en ander tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer 
van de gronden of het gebruik uitdrukkelijk is toegestaan.

7.3  Toegestaan gebruik

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval niet gerekend, het 
gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van:

Kabels en leidingen, niet zijnde hoofd(transport)leidingen.
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Artikel 8  Overige regels

8.1  Parkeergelegenheid en laad- en losmogelijkheden

8.1.1  Voldoende parkeergelegenheid

a. De in het plangebied aanwezige gronden mogen slechts worden bebouwd en/of in 
gebruik worden genomen en/of het gebruik van deze gronden mag enkel worden 
gewijzigd onder de voorwaarde dat voldoende parkeergelegenheid bij, op of onder het 
gebouw dan wel bij, op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort 
worden gerealiseerd.

b. Gerealiseerde voorzieningen als bedoeld in sub a, dienen na realisering in stand te 
worden gehouden voor het gebruik waar de betreffende voorzieningen voor nodig zijn.

8.1.2  Voldoende 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 ruimte. Deze 
bepaling geldt niet:

a. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder functiewijziging 
wordt beschouwd als bestaand gebruik;

b. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien.

8.1.3  Beleidsregels

Bij verlenen omgevingsvergunning voor de in lid 8.1.1 sub a genoemde gronden, past het 
bevoegd gezag de beleidsregels van de 'Nota Parkeernormen' toe met inbegrip van 
eventuele wijzigingen van deze beleidsregels zoals die gelden ten tijde van de ontvangst 
van de aanvraag om een omgevingsvergunning.

8.1.4  Afwijken

a  Afwijken parkeergelegenheid 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid  
8.1.1 sub a overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels 
als bedoeld in lid 8.1.3

b  Afwijken laad- en losruimte 

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 8.1.2 en 
worden toegestaan dat in minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien 
indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende 
bezwaren stuit.

8.1.5  Nadere eis

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van 
parkeergelegenheid en laad- en losruimte, als dit noodzakelijk is om een goede 
verkeersstructuur en/of bereikbaarheid voor een pand, perceel, straat (of deel daarvan) 
dan wel een andere ruimtelijke functionele structuur te waarborgen.
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 9  Overgangsrecht

9.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 
omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 
afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd; 
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

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

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

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

9.2  Overgangsrecht gebruik

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

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

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

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

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het 

bestemmingsplan "Landelijk gebied, Neushoornweg 33 te Kraggenburg"

van de gemeente Noordoostpolder.

Behorend bij besluit van ........................
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Bijlagen regels
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Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten
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BIJLAGE 1: MOGELIJKHEDEN NIEUWE BEDRIJFSFUNCTIES IN VRIJKOMENDE (AGRARISCHE) GEBOUWEN

Afstanden Indices

SBI-Code OMSCHRIJVING
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01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

014 Dienstverlening t.b.v. de landbouw 30 10 50 10 2 1 50 3 D

0141.1 hoveniersbedrijven 10 10 10 10 1 1 10 1

02 BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW

020 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 1 1 50 3

15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN

1593 t/m 1595 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 1 1 30 2

20 HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.

205 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 30 30 0 1 1 30 2

22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA

2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 1 1 30 2 B

2223 Grafische afwerking 10 0 10 0 1 1 10 1

2223 Binderijen 30 0 30 0 2 1 30 2

2224 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 2 1 30 2 B

2225 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 2 1 30 2 B D

223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 10 0 10 0 1 1 10 1

26 VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN

2615 Glasbewerkingsbedrijven 10 50 50 30 1 1 50 3

262, 263 Aardewerkfabrieken:

262, 263 *   vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 50 30 10 1 1 50 3 L

33 VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN

33 Bedrijven voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. 30 0 30 0 1 1 30 2

36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.

362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 1 1 30 2 B

363 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 2 2 30 2

45 BOUWNIJVERHEID

45 Bouwbedrijven en aannemersbedrijven met werkplaats 10 30 50 10 1 1 50 3 B D

51 GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING

511 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 1 1 10 1

5121 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 30 30 2 2 30 2

5122 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 2 1 30 2

5124 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 2 1 50 3

5125, 5131 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 30 30 30 2 1 30 2

5132, 5133 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën en -vetten 10 0 30 30 2 1 30 2

5134 Grth in dranken 0 0 30 0 2 1 30 2

5135 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 2 1 30 2

5136 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 2 1 30 2

5137 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 2 1 30 2

5138, 5139 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 30 2 1 30 2

5153 Grth in hout en bouwmaterialen 0 10 50 10 2 2 50 3

517 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigheden, e.d.) 0 0 30 0 2 2 30 2

52 DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN

527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 10 0 10 10 1 1 10 1

55 LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING

5552 Cateringbedrijven 30 0 10 C 10 1 1 30 2

64 POST EN TELECOMMUNICATIE

641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 2 1 30 2

642 Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 1 1 10 1

70 VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED

70 Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 1 1 10 1

71 VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE GOEDEREN

713 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 2 1 50 3 B D

714 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g. 10 10 30 10 2 2 30 2 D

72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
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72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 1 1 10 1

73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK

731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 1 1 30 2

732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 1 1 10 1

74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 1 1 10 1 D

85 GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG

8512, 8513 (Dieren-)artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 10 0 10 0 2 1 10 1

8514, 8515 Consultatiebureaus 0 0 10 0 1 1 0 1

853 Verpleeghuizen kleinschalig 10 0 30 C 0 1 1 30 2

92 CULTUUR, SPORT EN RECREATIE

921, 922 Studio's (film, TV, radio, geluid) 0 0 30 C 30 2 1 30 2

9262 Schietinrichtingen:

9262 *   binnenbanen: boogbanen 0 0 10 C 10 1 1 10 1

9262 Sportscholen, fitness centra 0 0 30 C 0 2 1 30 2

93 OVERIGE DIENSTVERLENING

9304 Badhuizen en sauna-baden 10 0 30 C 0 1 1 30 2

9305 Dierenasiels en -pensions 30 0 100 C 0 1 1 100 3

9305 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 1 1 10 1 D

AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort 
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Bijlage 2  lijst van aan huis verbonden 

bedrijfsactiviteiten
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Bijlage 3  Inrichtingstekening
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