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Hoofdstuk 1  Inleiding 

1.1  Aanleiding 
Aan de Steenwijkerweg 18 te Marknesse is een agrarisch bedrijf gevestigd. Een deel van de bedrijfsbebouwing staat 
hierbij op de noordoostzijde van het perceel. Dit deel van het perceel is in het huidige bestemmingsplan echter be-
stemd met een woonbestemming, als behorend bij het naastgelegen perceel Steenwijkerweg 20. De initiatiefnemer 
is nu voornemens om de feitelijke situatie op juiste wijze juridisch-planologisch te regelen, en zo de bedrijfsactivitei-
ten op deze gronden te legaliseren. Daarbij wordt tevens een nieuwe bedrijfsloods gerealiseerd aan de zuidoostzijde 
van het bedrijfsperceel. 
 
De ontwikkelingen zijn op basis van de geldende beheersverordening Landelijk Gebied niet mogelijk. Om de ontwik-
keling toch mogelijk te maken is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan noodzakelijk. Het voorliggende be-
stemmingsplan voorziet hierin. 

1.2  Ligging plangebied 
Het plangebied ligt ten noordoosten van het dorp Marknesse, aan de doorgaande provinciale weg richting Steenwijk. 
De ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1. 
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Figuur 1.1 De ligging van het plangebied 

Het plangebied is geregeld in de beheersverordening Landelijk gebied, die is vastgesteld op 21 maart 2016. Hierin is 
het voorheen geldende bestemmingsplan weer van toepassing verklaard. Het plangebied valt onder het bestem-
mingsplan Landelijk gebied 2004. Het perceel Steenwijkerweg 18 is hierin bestemd als 'Agrarisch gebied'. Het perceel 
Steenwijkerweg 20 is hierin bestemd als 'Wonen'. 
 
Binnen de bestemming 'Agrarisch gebied' zijn de gronden bestemd voor agrarische bedrijvigheid in de vorm van een 
grondgebonden agrarisch bedrijf. Gebouwen moeten worden gebouwd binnen de aangegeven bouwvlakken. Buiten 
bouwvlakken mogen uitsluitend andere bouwwerken worden gebouwd. Hieronder zijn bouwwerken voor mestop-
slag, sleufsilo's en andere silo's en boogkassen niet begrepen.  
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Binnen de bestemming 'Wonen' zijn de gronden bestemd voor wonen en instandhouding en ontwikkeling van de 
afschermende erfbeplanting, met de daarbij behorende sloot aan de zij- en achtergrenzen van het bestemmingsvlak. 
Binnen deze bestemming mogen uitsluitend woningen, bijgebouwen en bijbehorende andere bouwwerken worden 
gebouwd. 
 

 
Figuur 1.2 Uitsnede vigerend bestemmingsplan 
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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 gewens-
te ontwikkeling en op de ruimtelijke en functionele inpassing daarvan in de bestaande structuur. Hoofdstuk3 geeft 
een beschrijving van het van belang zijnde beleidskader, waarna in hoofdstuk 4 een toetsing aan de omgevingsas-
pecten volgt. Wanneer deze van toepassing zijn, worden daarbij de uitgangspunten voor het bestemmingsplan ge-
noemd. In hoofdstuk 5 volgt een toelichting op de in het bestemmingsplan opgenomen regeling. Tot slot gaat hoofd-
stuk 6 in op de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, waarbij aandacht wordt besteed aan 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 N333/Steenwijkerweg, ten noordoosten van Marknesse. Deze 
weg vormt de verbinding tussen Marknesse en Steenwijk. Het perceel aan de Steenwijkerweg 18 is ingericht ten be-
hoeve van het grondgebonden agrarische bedrijf. Aan de voorzijde van het perceel (aan de straatkant) staat de be-
drijfswoning. Ten zuiden en oosten van deze woning zijn bedrijfsgebouwen gevestigd. Het gaat om meerdere grote 
schuren, bestaande uit één bouwlaag met een kap. Deze gebouwen worden gebruikt ter opslag van materieel en 
producten. Aan de oostzijde van het perceel is tevens een groot onbebouwd, verhard terrein die ontsluiting bied aan 
de verschillende bedrijfsgebouwen. Geheel aan de oostzijde van het terrein staan drie bedrijfsgebouwen, die min of 
meer de grens vormen richting het naastgelegen woonperceel aan de Steenwijkerweg 20. Het perceel is aan de west- 
en zuidzijde (achterkant) begrensd door groensingels. 
 
Het perceel Steenwijkerweg 20 ligt direct ten oosten van Steenwijkerweg 18. Dit perceel is ingericht met een vrij-
staande woning midden op het perceel. De gronden hieromheen zijn ingericht als tuin en er staan een groot aantal 
bomen en struiken. Het perceel is aan de achterzijde begrensd door een afschermende groensingel. 
 
Beide percelen worden aan de noordzijde begrensd door de Steenwijkerweg. Aan de overige zijden worden de per-
celen begrensd door agrarische gronden. Verspreid in de omgeving is sprake van meerdere grondgebonden agrari-
sche bedrijven en vrijstaande woningen. Een luchtfoto van het plangebied is weergegeven in figuur 2.2.  
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Figuur 2.2 Luchtfoto plangebied 

2.2  Voorgenomen initiatief 
In de voorgenomen situatie wordt de bestaande feitelijke situatie juridisch-planologisch op een juiste wijze geregeld. 
Dit houdt in dat alle bedrijfsgebouwen behorende bij het grondgebonden agrarische bedrijf, ook als 'Agrarisch' be-
stemd worden. Hiermee schuift de agrarische bestemming richting het oosten op. Daarnaast wordt ook de voorge-
nomen nieuwe loods ten behoeve van het agrarische bedrijf planologisch mogelijk gemaakt. Ten behoeve hiervan 
wordt een bestaande schuur in het zuidoosten van het agrarische perceel gesloopt en komt een grotere loods hier-
voor terug. De nieuwe loods krijgt een goothoogte van 8,5 meter een bouwhoogte van 11 meter. De oppervlakte van 
de loods bedraagt circa 3.700 m2. De woonbestemming op perceel Steenwijkerweg 20 wordt als gevolg hiervan ver-
kleind. Een schematische weergave van de bestemmingswijziging is weergegeven in figuur 2.3. De volledige erfinrich-
tingstekening is opgenomen als bijlage 2. Ter plaatse van de agrarische bestemming is uitsluitend een akkerbouw, 
tuinbouw of fruitteeltbedrijf toegestaan in verband met de richtafstand tot de naastgelegen woning. 
 



  

 

   
9/70  

 
Figuur 2.3 Schematische herindeling van de bestemmingen in het plangebied 
 
In figuur 2.3 is met het lichtgele gearceerde vlak voorgenomen agrarische perceel weergegeven. Het gele vlak betreft 
het woonperceel Steenwijkerweg 20 dat ook in de voorgenomen situatie als woonbestemming wordt bestemd. De 
bestaande gebouwen blijven ook in de voorgenomen situatie bestaan. Daarnaast is de voorgenomen nieuwe loods 
aan de Steenwijkerweg 18 met grijs ingetekend. Tussen het agrarische perceel en het woonperceel wordt 10 meter 
aan extra bebouwingsvrije zone opgenomen. Het hele perceel wordt bovendien voorzien van een landschappelijke 
inpassing, met uitzondering van de verbinding met het bijbehorende land. 

2.3  Ruimtelijke inpassing 

Zowel het agrarisch bedrijfsperceel aan de Steenwijkerweg 18 als het woonperceel aan de Steenwijkerweg 20 zijn in 
de huidige situatie al bestaand. In de huidige situatie is tevens al sprake van een goede landschappelijke inpassing 
van de percelen. Ook in de nieuwe situatie zal worden voorzien in een goede landschappelijke inpassing. Zoals in 
figuur 2.3 is weergegeven, zal het uitgebreide agrarische bouwperceel aan de Steenwijkerweg 18 omgeven worden 
met een groensingel, met uitzondering van een doorsteek naar het land toe. Daarmee wordt voldoende voorzien in 
een goede landschappelijke inpassing. Het erf aan de Steenwijkerweg 20 wordt tevens voorzien van een goede land-
schappelijke inpassing, waarbij met name aan de oostzijde van het perceel een groene singel wordt aangelegd ter 
afscherming van de naastgelegen gronden. 
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Functionele inpassing 
Het plangebied bevindt zich in het landelijk gebied van de gemeente Noordoostpolder. In dit gebied komen vrijwel 
uitsluitend agrarische en woonfuncties voor. Verspreid is sprake van veel solitaire agrarische bedrijven en woningen, 
en tevens van veel clusteringen van erven zoals in de huidige situatie ook het geval is. Beide functies (agrarisch en 
wonen) zijn ook al aanwezig in het plangebied en passen functioneel gezien in het landelijk gebied van de gemeente. 
Met dit bestemmingsplan wordt de erfuitbreiding ten dienste van het agrarische bedrijf mogelijk gemaakt, ter plaat-
se van bestaande agrarische gronden. 
 
Verkeerstechnische inpassing 
Met dit bestemmingsplan wordt de bestaande situatie aan de Steenwijkerweg 18 en 20 juridisch-planologisch op 
juiste wijze geregeld. Het bestaande grondgebonden agrarische bedrijf en de bestaande vrijstaande woning krijgen 
op deze wijze een planologisch kader dat aansluit bij de feitelijke situatie. Daarnaast wordt een bedrijfsloods ten 
behoeve van het bestaande agrarische bedrijf aan de Steenwijkerweg 18 mogelijk gemaakt. Deze is ondergeschikt 
aan de bestaande bedrijfsfunctie. Verkeerstechnisch gezien zal daarom geen verandering optreden ten opzichte van 
de huidige situatie. Er treden daarom ook geen belemmeringen op. 
 
Ook op het gebied van parkeren zal de situatie niet veranderen. Op beide percelen is voldoende ruimte om de par-
keerbehoefte op eigen erf op te vangen. Ook hier zijn geen belemmeringen voor de voorgenomen planologische 
wijziging. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader 

3.1  Rijksbeleid 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte 
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. Met de Structuurvisie zet 
het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. De nieuwe Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte ver-
vangt verschillende bestaande nota's zoals de Nota Ruimte, de agenda Landschap en de agenda Vitaal Platteland. 
 
Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor een selectieve inzet van 
rijksbeleid op 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 
14 belangen hebben decentrale overheden beleidsvrijheid. 
 
In de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. De 
ladder is per 1 oktober 2012 ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). In de Ladder 
voor duurzame verstedelijking is opgenomen dat de toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, een beschrijving bevat van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke ontwikkeling. 
Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand stedelijk gebied mogelijk is, bevat de toelichting 
een motivering daarvan en een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen loca-
tie buiten het bestaand stedelijk gebied 
 
Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking 
In dit bestemmingsplan wordt de feitelijke situatie in het plangebied voorzien van een passend juridisch-planologisch 
kader. Planologisch gezien wordt een uitbreiding van een bestaand grondgebonden agrarisch bedrijf mogelijk ge-
maakt. Dit is niet aan te merken als een nieuwe stedelijke ontwikkeling in het kader van de ladder voor duurzame 
verstedelijking. Daarom is een toetsing niet noodzakelijk. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aangewezen nationale belangen 
zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Dit bestemmingsplan raakt geen rijksbelangen 
zoals deze genoemd zijn in het Barro. 
 
Conclusie rijksbeleid 
Er zijn geen rijksbelangen uit het Barro in het geding en er is geen sprake van een stedelijke ontwikkeling die getoetst 
dient te worden aan de ladder voor duurzame verstedelijking. Daarmee is het voornemen niet in strijd met het 
Rijksbeleid. 
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3.2  Provinciaal beleid 
Omgevingsvisie FlevolandStraks 
De Omgevingsvisie FlevolandStraks geeft de visie van de provincie Flevoland op de toekomst van dit gebied. De visie 
gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke kansen en opgaven er voor Flevoland liggen en welke 
ambities we hebben voor de toekomst. Het verleden van de jongste provincie van Nederland vormt de basis voor de 
visie. In heel Flevoland is een samenleving waar mensen met elkaar optrekken en naar elkaar omkijken. Hier zijn 
kansen voor iedereen voor ontplooiing, ontwikkeling en ontspanning. Flevoland biedt in 2030 en verder ruimte voor 
duurzame ontwikkelingen met oog voor fysieke, sociale en economische aspecten. 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. In de strategi-
sche opgaven van de provincie staan de belangrijkste vraagstukken en ambities voor de toekomst beschreven: 
 Duurzame Energie; 
 Regionale Kracht; 
 Circulaire Economie; 
 Landbouw: Meerdere Smaken. 
 
Met name het laatste vraagstuk is relevant voor dit plan. Flevoland is gemaakt voor voedselproductie. In de provincie 
is goed water, optimale drooglegging, vruchtbare grond, goed doordachte verkaveling en ontsluiting aanwezig. De 
landbouw is beeldbepalend voor Flevoland. 
 
Toetsing 
Met het voorgenomen plan wordt de bestaande agrarische bedrijfsvoering op het perceel Steenwijkerweg 18 op een 
juiste wijze juridisch-planologisch geregeld en wordt dit perceel uitgebreid met een nieuwe bedrijfsloods. Dit is in lijn 
met de kernopgave Landbouw: Meerdere smaken, waarin de voedselproductie in Flevoland centraal staat. 
 
Omgevingsverordening Flevoland 
Het beleid uit de omgevingsvisie FlevolandStraks is omgezet in regels in de provinciale Omgevingsverordening. Deze 
regels bieden een provinciaal kader waar in ruimtelijke plannen rekening mee moet worden gehouden. 
 
Op de kaarten behorend bij de provinciale omgevingsverordening is aangegeven dat het plangebied binnen het 
werkingsgebied van het Natuurnetwerk Nederland ligt. In paragraaf 4.7 is uiteengezet dat het voornemen in het 
plangebied geen nadelige gevolgen heeft voor het NNN-gebied. Verder is het plangebied gelegen aan een provinciale 
weg. De verordening voorziet in regels met betrekking tot de instandhouding van provinciale wegen. Omdat er geen 
ontwikkeling plaatsvindt die invloed heeft op deze weg wordt voldaan aan deze regels. 
 
Daarnaast is in bijlage 1 van de Omgevingsverordening een lijst met provinciale belangen opgenomen. Omdat de 
voorgenomen ontwikkeling zeer kleinschalig is wordt voldaan aan deze voorwaarden. Zo gaat het om bestaande 
percelen die op juiste wijze planologisch worden geregeld en wordt het bestaand agrarisch perceel beperkt uitge-
breid.  
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Beide percelen worden landschappelijk ingepast door groensingels. Ook de voorgenomen loods zal binnen deze 
nieuwe groensingels worden gerealiseerd. Door het bedrijf aan de Steenwijkerweg 18 te voorzien van een correcte 
planologische regeling wordt bovendien de landbouw gestimuleerd. Wat betreft natuur, archeologie, cultuurhistorie, 
water, milieu en verkeer wordt in hoofdstuk 4 onderbouwd dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. 
 
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'. 
 
Het landelijk gebied moet vitaal blijven. Ook in Flevoland is sprake van verdergaande schaalvergroting en herstructu-
rering van de landbouw. De provincie wil agrarische bedrijvigheid die zich in eerste plaats richt op duurzame produc-
tie en verwerking van landbouwproducten optimale ontwikkelingskansen geven. De landbouw veranderd in hoog 
tempo van een beschermde en ondersteunende sector naar een sector die moet concurreren op de wereldmarkt. 
Bedrijven reageren hierop met onder andere schaalvergroting. De provincie wil de agrarische sector in de verdere 
ontwikkeling faciliteren en ondersteunen. 
 
Door het agrarische bedrijf aan de Steenwijkerweg 18 te voorzien van de juiste juridisch-planologische regeling, 
waarmee het gehele bedrijfsperceel op juiste wijze planologisch is geregeld en de voorgenomen uitbreiding mogelijk 
wordt gemaakt, wordt de bedrijfsvoering ondersteund en kan het agrarische bedrijf op legale wijze haar bedrijfsvoe-
ring uitoefenen. De planologische wijziging is daarom in overeenstemming met het Omgevingsprogramma Flevoland. 
 
Beleidsregel kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 
De beleidsregel 'kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied' biedt het kader voor verschillende ontwikkelin-
gen in het landelijk gebied. In de beleidsregel is opgenomen dat de ontwikkeling van landbouw en van economische 
dragers in het landelijk gebied van belang is voor een vitaal en duurzaam landelijk gebied. Daarom is het van belang 
meer ruimte te bieden aan nieuwe agrarisch aanverwante en niet-agrarische functies en de mogelijkheid te bieden 
om (voormalige) agrarische bouwpercelen te vergroten. Ten aanzien hiervan zijn in de beleidsregel een aantal regels 
opgenomen. Het voornemen is hieronder aan de relevante regels getoetst. 
 
4.5 Vergroting van het (voormalige) agrarisch bouwperceel is mogelijk mits: 
 de ruimtelijke mogelijkheden voor verhoging van het bebouwingspercentage zijn verkend en te beperkt zijn be-

vonden; 
 bij de aanvraag tot vergroting van het (voormalige) agrarische bouwperceel wordt aangegeven waarom de ge-

vraagde vergroting noodzakelijk is voor de ontwikkeling van het agrarische bedrijf of niet-agrarische en/of agra-
risch aanverwante activiteit. Daarbij wordt ook het toekomstperspectief van het desbetreffende bedrijf of activi-
teit in beschouwing genomen; 

 wordt voldaan aan de volgende regeling: 
1. voor uitbreidingen van (voormalige) agrarische bouwpercelen tot in totaal 2,5 hectare kan een binnenplanse 

vrijstellings/ontheffingsmogelijkheid in het bestemmingsplan worden opgenomen voor zover dat niet reeds in 
het vigerende bestemmingsplan is opgenomen; 



  

 

   
14/70  

2. Voor samenvoeging van twee naast elkaar gelegen (voormalige) agrarische bouwpercelen kan een binnen-
planse vrijstelling/ontheffing in het bestemmingsplan worden opgenomen; 

3. voor uitbreidingen waarbij het (voormalige) agrarische bouwperceel in totaal groter wordt dan 2,5 hectare is 
een herziening van het bestemmingsplan of een projectprocedure noodzakelijk 

 
In dit geval was op het bestaande perceel aan de Steenwijkerweg 18 geen ruimte voor een dergelijke uitbreiding als 
nu wordt voorgenomen. Bovendien stond een deel van de bebouwing al buiten het agrarische perceel en wordt dit 
met dit bestemmingsplan gelegaliseerd. De uitbreiding is noodzakelijk om de bedrijfsvoering van het bestaande agra-
rische bedrijf toekomstbestendig te maken. De bestaande loodsen die nu deels buiten de agrarische bestemming 
vallen kunnen hiermee behouden blijven en de extra opslag kan ook gerealiseerd worden. In feite wordt een deel van 
het naastgelegen perceel (Steenwijkerweg 20) betrokken bij het agrarische perceel (Steenwijkerweg 18), waarmee de 
bestaande situatie op juiste wijze juridisch-planologisch geregeld wordt. Het perceel blijft binnen de 2,5 ha. 
 
4.6 Het ruimtelijk splitsen van een (voormalig) agrarisch bouwperceel is niet toegestaan 
In dit geval is een plan op maat gemaakt, waarin het agrarisch bedrijf aan de Steenwijkerweg 18 uitbreidt, en daarbij 
een deel van het naastgelegen perceel Steenwijkerweg 20 betrekt. In de praktijk is hier al deels sprake van, doordat 
een deel van de bedrijfsbebouwing van het agrarisch bedrijf op de gronden van Steenwijkerweg 20 staat. Om een 
juiste planologische regeling te bieden, worden de bestemmingen van deze gronden aangepast. Tevens wordt reali-
satie van een nieuwe bedrijfsloods achter de bestaande bebouwing mogelijk gemaakt. 
 
Dit houdt in dat het perceel Steenwijkerweg 20 wel degelijk gesplitst wordt: Een deel wordt (is eigenlijk al) betrokken 
door het naastgelegen agrarische bedrijf. Het andere deel is ten behoeve van de woonfunctie. Omdat het echter gaat 
om een juridisch-planologische correcte bij een reeds bestaande situatie, is deze splitsing in de praktijk niet merk-
baar. Bovendien is aan de hand van maatwerk een specifieke inrichting van het gebied opgezet, waardoor de perce-
len samen een eenheid uitstralen. Dit met name door een specifieke manier van landschappelijke inpassing. 
 
Daarnaast is tevens voorzien in een uitgedachte manier van milieuzonering, door toepassing van een bebouwings-
vrije zone tussen het agrarische perceel en het woonperceel. Dit is nader uiteengezet in paragraaf 4.1. 
 
Door deze specifieke maatwerkoplossingen is het in dit geval toch verantwoord om het perceel te splitsen en kan, bij 
uitzondering, worden afgeweken van deze regel. 
 
4.7 Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen en ontwikkeling van niet-agrarische en/of agrarisch 
aanverwante activiteiten is mogelijk, tenzij de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten worden aangetast. 
Hiervoor geldt dat: 
a. bij niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten de erfsingel behouden moet blijven of hersteld moet 

worden; 
b. de vergroting van het (voormalige) agrarische bouwperceel landschappelijk wordt ingepast, door middel van het 

herstellen of opnieuw aanplanten van de erfsingel; 
c. er naar gestreefd dient te worden, dat de vorm van het (voormalige) agrarische bouwperceel past in het aanwe-

zige landschap. 
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In dit geval wordt voorzien in een specifieke landschappelijke inpassing, waarbij zowel het agrarische perceel als het 
woonperceel omringd worden door een groensingel. In paragraaf 2.3 is die nader uiteengezet. Hiermee wordt vol-
daan aan de eisen voor landschappelijke inpassing. 
 
4.8 Vergroting van de (voormalige) agrarische bouwpercelen dan wel de ontwikkeling van niet-agrarische en/of agra-
risch aanverwante activiteiten op (voormalige) agrarische bouwpercelen zijn mogelijk, tenzij dit leidt tot knelpunten 
of onveilige situaties in de verkeersafwikkeling. 
 
Voorts geldt dat: 
a. voorzien moet worden in voldoende manoeuvreerruimte op het eigen (voormalige) agrarische bouwperceel; 
b. er bij voorkeur geen sprake is van meer dan één uitrit; 
c. parkeren geschiedt op het eigen (voormalige) agrarische bouwperceel; 
d. de niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten op het (voormalig) agrarisch bouwperceel zijn afge-

stemd op de aard en capaciteit van de weg waaraan het betreffende bouwperceel is gelegen. 
 
In paragraaf 2.3 is uiteengezet dat sprake is van een goede verkeerstechnische inpassing. 

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 ont-
wikkelingen mogelijk zijn is minder belangrijk dan wáár deze ontwikkeling een plek kan krijgen. 
 
Landbouw 
De gemeente is trots op haar agrarische achtergrond en wil dit blijven uitstralen. De gemeente wil onder meer ont-
wikkelingsruimte bieden voor schaalvergroting. Landbouw blijft de primaire functie in het landelijk gebied. Mede 
daarom biedt de gemeente ruimte voor uitbreiding van het agrarische erf ten behoeve van een rendabele agrarische 
bedrijfsvoering. Erven mogen tot 3 ha worden uitgebreid en maximaal 150 meter breed en 200 meter diep worden. 
 
Toetsing 
Met dit bestemmingsplan wordt de uitbreidingsruimte die het perceel Steenwijkerweg 20 bij regulier agrarisch ge-
bruik op grond van het beleid heeft, benut ten behoeve van het bedrijf aan Steenwijkerweg 18. Dit is in overeen-
stemming met de structuurvisie Noordoostpolder. De afmeting en oppervlakte van het erf blijven binnen de gestelde 
maatvoering die in de structuurvisie is opgenomen. 
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten 

4.1  Milieuzonering 
Toetsingskader 
Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) 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. 
 
Toetsing 
Binnen het plangebied wordt het perceel van een grondgebonden agrarisch bedrijf verruimd, in die zin dat deze 
dichter op naastgelegen woningen komt te liggen. Daarom is het noodzakelijk om te toetsen of ook in de nieuwe 
situatie sprake is van een verantwoorde milieuzonering. 
 
Grondgebonden akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt zijn aan de hand van de publicatie 'Handreiking Bedrijven en 
Milieuzonering' (2009) van de VNG aan te merken als functie waarvoor milieucategorie 2 geldt. Dit betekent dat er in 
beginsel een richtafstand van 30 meter tot gevoelige functies (zoals woonbestemmingen) in acht genomen moet 
worden. In gemengde gebieden kan er aangesloten worden bij de richtafstanden van milieucategorie 1, oftewel 10 
meter. De Noordoostpolder kent al vanaf haar ontwerp vele situaties waarbij (arbeiders)woningen direct gelegen zijn 
naast agrarische functies. De gemeente merkt daarom het hele landelijke gebied aan als een gemengd gebied. 
Daarmee kan één stap terug worden gedaan en een richtafstand van 10 meter worden gehanteerd. 
 
De dichtstbijzijnde woning, is de woning aan de Steenwijkerweg 20. Deze woning staat om ruim 10 meter van het 
agrarische bedrijfsperceel. Om dit te waarborgen is tussenliggend een 10 meter brede groenbestemming opgeno-
men. Dit houdt in dat wordt voldaan aan de richtafstand en een onderzoek niet noodzakelijk is. Overige woningen in 
de omgeving staan op ruimere afstand. Vanzelfsprekend is ook voor deze woningen geen onderzoek noodzakelijk. 
Verder geldt dat de nieuwe loods een uitbreiding van het bedrijfsperceel in zuidelijke richting als gevolg heeft. Er zijn 
in deze richting echter geen woningen of andere bedrijfshindergevoelige objecten. Daarom heeft dit geen gevolgen 
voor de milieuzonering. 
 
Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er sprake is van een verantwoorde milieuzonering. 
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4.2  Geluid 
Toetsingskader 
Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg van verkeer en industrie. De Wet 
geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. Rondom wegen met een maximumsnelheid van meer dan 30 
km/uur, spoorwegen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn geluidzones van toepassing. Als er geluidsgevoelige 
objecten, zoals woningen, binnen deze zones worden toegevoegd, dan moet geluidsbelasting op de gevels hiervan 
worden bepaald en getoetst aan de normen. Er zijn er geen spoorwegen of geluidzoneringsplichtige industrie aanwe-
zig, dus alleen het aspect 'wegverkeerslawaai' is aan de orde. 
 
Toetsing 
Binnen het plangebied wordt de uitbreiding van een agrarisch perceel, ter plaatse van een woonperceel, juri-
disch-planologisch geregeld. Er worden geen nieuwe geluidgevoelige objecten gerealiseerd. Daarom is geen akoes-
tisch onderzoek noodzakelijk en bestaan er geen belemmeringen vanuit de Wet geluidhinder. 

4.3  Water 
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, 
wateroverlast, de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater en de waterkwaliteit. 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 is een belangrijk procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de 
ruimtelijke ordening. 
 
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. 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. Daar-
naast 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: 
 vasthouden, bergen en afvoeren; 
 schoonhouden, scheiden en zuiveren. 
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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, waterschap-
pen 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 waar-
voor 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 beper-
ken. 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 Natio-
naal 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 ge-
nomen 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 Over-
stromingsrisico`s (ROR) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMS), het plan geldt als structuurvisie voor de ruimte-
lijke 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 maat-
regelen 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 dij-
ken en het zuiveren van afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen. 
 
Toetsing 
De ontwikkeling is digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap Zuiderzeeland (kenmerk: 
20210317-37-25872). Het resultaat van de watertoets is opgenomen als bijlage 1. Het waterschap adviseert vanuit de 
digitale watertoets de normale procedure. Dit betekent dat het plan invloed heeft op de waterhuishouding. In over-
leg met het waterschap is daarop deze waterparagraaf opgesteld. 
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Veiligheid 
Het plangebied ligt niet buitendijks en niet in een keurzone van een waterkering. Op basis van de ingevoerde gege-
vens over het plangebied zijn er conform het waterschap geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepas-
sing 
 
Thema Voldoende water 
Wateroverlast 
Streefbeeld 
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebied, is op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de vastge-
stelde normen. 
 
Uitgangspunt wateroverlast 
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en 
bodemdaling kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 
2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maat-
schappelijk aanvaardbare kosten. Binnen het plangebied is geen sprake van (grond)wateroverlast. 
 
Voor projecten geldt het principe 'waterneutraal bouwen' als uitgangspunt. Dat wil zeggen dat, wanneer het verhard 
oppervlak toeneemt, compenserende maatregelen worden genomen om de piekafvoeren op te vangen. Dit kan door 
het vasthouden of bergen van het water door de aanleg van een waterberging of een infiltratievoorziening. De be-
leidsregel 'Compensatie toename verhard oppervlak en versnelde afvoer' is begin 2013 door het waterschap vastge-
steld. 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 wa-
ter op de hoogte van het streefpeil. 
 
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling met 
circa 3.300 m2. Daarnaast is in overleg met het waterschap gebleken dat ten behoeve van de realisatie van de zuid-
westelijk gelegen loods nog geen watercompensatie heeft plaatsgevonden en dat nog gedaan moet worden. De ver-
hardingstoename (5.140 m2) komt hiermee boven de compensatiegrens uit, waardoor watercompensatie noodzake-
lijk is. De compensatieopgave bedraagt ruim 230 m2. Om in de watercompensatie te voorzien wordt een erfsloot, 
met een breedte van 4 meter, gegraven rondom het voorgenomen agrarische perceel. In deze erfsloot wordt aan de 
zuidzijde een dam met duiker aangebracht, om hier een verbinding tussen het land en het bedrijfsperceel te behou-
den. Tussen Steenwijkerweg 20 en Steenwijkerweg 20a blijkt het niet mogelijk om te voorzien in een erfsloot, aange-
zien hier reeds een erfafscheiding en andere inrichting staat. De nieuw aan te leggen erfsloot zorgt voor 1.340 m2 aan 
watercompensatie .Dit is ruim voldoende om in de opgave te voorzien. In bijlage 2 is de locatie van deze bufferzone 
weergegeven. Deze zone ligt ten zuidoosten van het agrarische perceel. De nieuwe erfsloot wordt aangesloten op de 
erfsloot ten zuiden van nr. 20 A en B. Het deel van de bestaande erfsloot ten zuiden van nr. 18 en 20 wordt gedempt. 
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Goed functionerend watersysteem 
Streefbeeld 
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en 
maakt het realiseren van het (maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. 
Waterschap Zuiderzeeland streeft er naar dat de feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. 
Op die manier kan het waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties. 
 
Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem 
Het waterschap streeft naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem met grote peilvakken. Versnippering van 
het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de 
inrichting wordt afgestemd op de functie van het water. In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneenge-
sloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere kunstwerken en zonder doodlopende einden. 
Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en beheersbaar is. 
 
De planontwikkeling leidt niet tot nieuwe peilvakken. De planontwikkeling heeft geen gevolgen heeft voor het 
streefpeil van het oppervlakte water in of in de omgeving van het plangebied. Het functioneren van het huidige wa-
tersysteem, (doorstroming, afwatering, realiseren van het gewenste peil) zal door de planuitvoering niet verslechte-
ren. 
 
Het plangebied ligt in de buurt van een wateraanvoergebied. Dit gebied is afhankelijk van het water dat de polder 
ingelaten wordt. De zandgronden in het Noordoosten van de Noordoostpolder (NOP) zorgen ervoor dat het water 
relatief snel de bodem in zakt. In het westelijke deel van de NOP is wateraanvoer nodig om zout- en ijzerarm water in 
te laten. Het plan doet geen afbreuk aan dit systeem. 
 
Anticiperen op watertekort 
Streefbeeld 
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderin-
gen. Tot nu toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zee-
spiegel. Ook extreem droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het water-
schap 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. 
 
Uitgangspunten 
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een ecologisch gezond watersysteem. 
Bij de dimensionering van het watersysteem wordt rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit. 
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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. 
 
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. 
 
Uitgangspunten 
In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'. Ver-
ontreinigingen worden voorkomen of aangepakt bij de bron. 
 
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt af-
gevoerd maar in of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt. Voor bestaande gebieden wordt gestreefd 
naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels naar "zuiverend" gescheiden 
stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt gezuiverd. Verontrei-
nigingen door afvalwater (huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater) worden voorkomen. 
 
Het verdient de voorkeur om bij de inrichting van nieuwe terreinen preventieve maatregelen te nemen die onkruid-
bestrijding met behulp van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk voorkomen. Daarbij geldt als uitgangs-
punt dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op straatverharding uitsluitend volgens wettelijke ge-
bruiksvoorschriften en met wettelijk verplichte DOB-methode wordt toegepast. Bij de DOB-methode wordt minder 
bestrijdingsmiddel gebruikt met als resultaat dat er minder verontreinigingen naar het oppervlaktewater afstromen. 
 
In het bestemmingsplan kunnen geen regels worden opgenomen ten aanzien van preventieve maatregelen voor 
onkruidbestrijding. Hier zal in de gebruiksfase rekening mee worden gehouden. 
 
Conclusie 
In de nabijheid van de ontwikkeling is momenteel geen openbaar rioolsysteem aanwezig. In de nieuwe situatie zijn er 
evenveel mensen binnen het plangebied aanwezig als in de huidige situatie. Hierdoor wordt geen zwaardere belas-
ting op de afvalwatervoorzieningen verwacht. De hoeveelheid afvalwater neemt niet toe. Er worden ook geen sani-
taire voorzieningen gerealiseerd in de nieuwe loods. Daarmee is voldoende voorzien in de afvoer van afvalwater. 
 
Hemelwater 
In tegenstelling tot huishoudelijk of bedrijfsafvalwater is het niet nodig om schoon hemelwater naar een centrale 
waterzuivering af te voeren. Het regenwater afkomstig van schone oppervlakken kan worden geïnfiltreerd of direct 
afgevoerd worden naar het oppervlaktewater.  
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Onder schoon hemelwater wordt verstaan: 
 Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag; 
 Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen; 
 Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare stoffen zijn ge-

bruikt; 
 Hemelwater van onverhard terrein; 
 Hemelwater van centrumgebieden (met uitzondering van marktterreinen). 
 
Schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de sloot rondom het plangebied. Het hemelwater wordt daarmee op een 
goede manier afgevoerd. 
 
Watersysteemkwaliteit en ecologie 
Ter voorkoming van diffuse verontreinigingen van water en bodem is het van belang om duurzame, niet-uitloogbare 
materialen te gebruiken, zowel gedurende de bouw- als de gebruiksfase. Hier wordt in de uitvoeringsfase rekening 
mee gehouden door dergelijke materialen niet te gebruiken. 

4.4  Bodem 
Toetsingskader 
Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is voor het nieuwe gebruik. De bo-
dem kan door eerdere (bedrijfs)activiteiten verontreinigd zijn. Voor de ruimtelijke procedure is het van het belang 
dat verdachte locaties worden gesignaleerd. 
 
Toetsing 
In dit geval wordt binnen het plangebied de agrarische bestemming aan de Steenwijkerweg 18 uitgebreid op gronden 
die in de huidige planologische regeling zijn bestemd als 'Wonen' en wordt een bedrijfsloods gerealiseerd. Er worden 
geen bodemgevoelige objecten gerealiseerd en ook geen bodemgevoelige functies mogelijk gemaakt. De gronden ter 
plaatse van de uitbreiding van de agrarische bestemming zijn al bestemd voor een gevoeligere functie of voor agrari-
sche doeleinden. Er kan daarom vanuit worden gegaan dat deze ook geschikt zijn voor de agrarische bedrijfsvoering. 
Daarom is het niet noodzakelijk een verkennend bodemonderzoek uit te voeren. Het aspect bodem vormt geen be-
lemmering voor dit bestemmingsplan. 

4.5  Archeologie 
Toetsingskader 
Per 1 juli 2016 is de Monumentenwet 1988 vervallen. Een deel van de wet is op deze datum overgegaan naar de Erf-
goedwet. Het deel dat betrekking heeft op de besluitvorming in de fysieke leefomgeving gaat over naar de Omge-
vingswet, wanneer deze in 2021 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. 
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Toetsing 
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. Hieruit blijkt dat binnen het plangebied de verwachtingswaarde 'Waarde - Archeo-
logie 8' geldt. 
 
Binnen gebieden met een deze archeologische verwachtingswaarde is pas archeologisch onderzoek noodzakelijk bij 
ontwikkelingen met een minimale oppervlakte van 10.000 m². Dit is een zeer lage verwachtingswaarde. In onder-
staand figuur is een uitsnede van de archeologische verwachtingswaardenkaart opgenomen. 
 

 
Figuur 4.1 Uitsnede archeologische verwachtingskaart 
 
Deze grenswaarde wordt niet overschreden met dit plan, omdat de bedrijfsloods een maximale oppervlakte van 
3.700 m2 krijgt. Tevens is geen sprake van bekende wraklocaties in het plangebied. Het aspect archeologie vormt 
geen belemmering voor de uitvoering van dit plan. 
 
Om de archeologische waarden in het gebied een beschermende regeling te bieden wordt wel een archeologische 
dubbelbestemming opgenomen die is afgestemd op de verwachtingswaarde. 

4.6  Cultuurhistorie 
Toetsingskader 
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving opgenomen moet wor-
den van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden rekening is gehouden. 
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Toetsing 
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 wordt de 
bestaande verkaveling aangepast naar de feitelijke inrichting van het plangebied. Dit houdt in dat de oostelijke grens 
van het agrarische perceel Steenwijkerweg 18 richting het oosten schuift en richting het zuiden om de nieuwe loods 
mogelijk te maken. Dit is een minimale aanpassing op de bestaande verkaveling, die geen afbreuk doet aan het ver-
kavelingspatroon in het algemeen. Van buitenaf blijft het erf als een eenheid beleefbaar. Zo worden de aanwezige 
karakteristieken gerespecteerd. Verder draagt het plan juist bij aan de instandhouding van de schokbetonschuur die 
reeds aanwezig is in het plangebied, op zowel het perceel Steenwijjkerweg 18 als 20. Het is niet noodzakelijk om na-
dere eisen ten aanzien van de bescherming van cultuurhistorische waarden te stellen. 

4.7  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 be-
scherming 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). Uit de kaart van het Na-
tuurbeheerplan blijkt dat in het plangebied of directe omgeving geen beschermde landschapselementen aanwezig 
zijn. De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied De Wieden bedraagt 3 kilometer en tot het dichtstbij-
zijnde NNN -gebied Vollenhovermeer bedraagt eveneens 3 kilometer. 
 
Het plangebied ligt buiten beschermde natuurgebieden. Directe effecten zoals areaalverlies en versnippering kunnen 
hierdoor worden uitgesloten. Gezien de afstand tot natuurgebieden en de locatie van het plangebied kunnen ook 
verstoring en verandering van de waterhuishouding worden uitgesloten. Het Natura 2000-gebied De Wieden is wel 
gevoelig voor stikstofdepositie. In dit geval wordt één nieuwe bedrijfsloods gerealiseerd en is verder uitsluitend 
sprake van een functiewijziging. Daarom is sprake van een zeer beperkte aanlegfase en is er geen toename in de ex-
ploitatiefase, omdat de bedrijfsloods wordt gebruikt ten behoeve van bestaande bedrijfsvoering. Een stikstofbereke-
ning is om die reden niet noodzakelijk. is sprake van een uitvoerbaar initiatief in het kader van de Wet natuurbe-
scherming. Er is geen sprake van vergunning- of meldingsplicht.  
 
Significante negatieve effecten op beschermde gebieden kunnen derhalve worden uitgesloten. De Wet Natuurbe-
scherming en het beleid van de provincie Flevoland staan de uitvoering van het plan dan ook niet in de weg.  
 
Soortenbescherming 
In het kader van dit bestemmingsplan is een quickscan flora en fauna uitgevoerd (bijlage 2). Op basis hiervan worden 
negatieve effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten. Het voornemen is niet in strijd met het ge-
stelde binnen de Wet natuurbescherming. 
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4.8  Externe veiligheid 
Toetsingskader 
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en vervoer van ge-
vaarlijke 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. 
 
Toetsing 
Uit de risicokaart blijkt dat geen sprake is van risicovolle inrichtingen en transportroutes in en nabij het plangebied, 
die invloed hebben op de ontwikkeling in het plangebied. Ten oosten van het plangebied is wel sprake van een bo-
vengrondse tank voor propaan of een anders vloeibaar gemaakt brandbaar gas. Deze heeft geen invloed op het 
plangebied. 
 
Verder blijkt uit de risicokaart dat wel sprake is van een buisleiding, die aan de noordzijde langs de Steenwijkerweg 
loopt. Het gaat om een Aardgasleiding NEN 3650 met een diameter van 4 inch en een maximale werkdruk van 40 bar. 
Hiervoor geldt een inventarisatieafstand van 45 meter. Het plangebied ligt deels binnen deze inventarisatieafstand. 
Echter wordt uitsluitend een bedrijfsloods ter opslag van producten mogelijk gemaakt binnen het plangebied. Dit is 
geen risicogevoelig bouwwerk. Daarom is geen nader onderzoek noodzakelijk. 
 
Binnen het plangebied worden geen risicovolle functies voorgesteld. Vanuit de externe veiligheid bestaan er dus 
geen belemmeringen voor het plan. 

4.9  Luchtkwaliteit 
Toetsingskader 
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 maatge-
vend voor de luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2) gehanteerd. 
 
Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2025) geldt in de directe omgeving van het 
plangebied een gemiddelde fijn stof concentratie (PM10) van 16 µg/m3 en een gemiddelde concentratie stikstofdi-
oxide (NO2) van 9 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. 
 
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 ge-
volg van een toename van het aantal verkeersbewegingen in een gebied.  
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Toetsing 
Omdat dit bestemmingsplan wordt opgesteld om de bestaande situatie op een goede wijze juridisch-planologisch te 
regelen en om slechts één nieuwe bedrijfsloods ten behoeve van de bestaande bedrijfsvoering mogelijk te maken, 
kan op voorhand worden gesteld gezien de aard en omvang van het plan, dat het plan niet in betekenende mate 
bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Er is daarom geen onderzoek noodzakelijk en het aspect 
luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor dit plan. 

4.10  Kabels, leidingen en zoneringen 
Toetsingskader 
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid van elektri-
citeit- 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 plan-
nen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door middel van 
een Klic-melding in kaart gebracht. 
 
Toetsing 
In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels. Ook liggen er geen relevante zones over het plange-
bied. 

4.11  Mer-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 omge-
vingsvergunning 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.  
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Toetsing 
In dit geval is er geen sprake van een stedelijke ontwikkeling in het kader van het Besluit m.e.r. omdat het gaat om 
een perceelsgebonden ontwikkeling, waarbij een bestaand bedrijf uitgebreid wordt. Er zijn verder geen infrastructu-
rele aanpassingen of andere ontwikkelingen die hiermee gepaard gaan. Daarom is een vormvrije m.e.r.-beoordeling 
niet noodzakelijk. 
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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 Be-
sluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Het voldoet aan de Stan-
daard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. 
 
Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het plangebied. De juridi-
sche regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de verbeelding zijn de verschillende bestem-
mingen 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 gron-
den 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 (alge-
mene 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 omgevings-
vergunning worden afgeweken van de bouw- en gebruiksregels. Van geval tot geval zal een afweging worden ge-
maakt. 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 aange-
geven grenzen. Voor zo'n wijziging bestaan aparte procedureregels. De gemeenteraad heeft het college van burge-
meester 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 ge-
noemd. Voor zover het een wijziging naar een andere bestemming betreft, kan deze in het betreffende artikel zijn 
opgenomen of in een algemeen artikel. 
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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 overgangsrecht is er op 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 bestemming agrarisch voorziet in een passende regeling voor de agrarische bedrijfsvoering aan de Steenwijker-
weg 18. De begrenzing van de bestemming is afgestemd op de bestaande bebouwing, de voorgenomen uitbreiding 
en de kavelgrenzen. Ook het bouwvlak is op basis hiervan bepaald. Tevens is hierbij gekeken naar een passende af-
stand ten opzichte van de erfsloten rondom het perceel. Ten behoeve hiervan is de aanduiding 'bedrijf uitgesloten' 
opgenomen langs de erfsloten. Alle gebouwen dienen binnen het bouwvlak te staan. Ter plaatse van de bestemming 
zijn uitsluitend akkerbouw-, tuinbouw- en fruitteelt bedrijven toegestaan. Dit is in verband met de milieuzonering en 
de richtafstand die ten opzichte van naastgelegen woningen moet worden aangehouden. Verder wordt zoveel moge-
lijk aangesloten bij de bestaande regelgeving. 
 
Groen - Erfsingel 
De gronden rondom het woonperceel Steenwijkerweg 20 zijn voorzien van de bestemming Groen - Erfsingel. Ter 
plaatse dient de landschappelijke inpassing van het woonperceel te worden aangebracht. Om die reden is opgaande 
afschermende beplanting hier toegestaan. Dit dient met name aan de noordoostzijde van het plangebied te worden 
toegepast. De bestemming is ook aan de west- en zuidzijde van de woonbestemming gelegd, om op deze wijze pla-
nologisch te borgen dat deze gronden vrij blijven van bedrijfsvoering van het naastgelegen agrarische bedrijf. Daar-
mee wordt de richtafstand van 10 meter ten opzichte het agrarisch bedrijf gegarandeerd. 
 
Wonen - voormalige agrarische erven 
Deze woonbestemming geldt voor de gronden ter plaatse van het perceel Steenwijkerweg 20, waar een regulier 
woonperceel aanwezig is. Ook hier is de regeling zoveel mogelijk afgestemd op de bestaande regeling. Zo is zijn de 
maximale goot- en bouwhoogte respectievelijk 3 en 10 meter, wat aansluit op de bestaande bebouwing. De maxi-
male oppervlakte en maatvoering zijn in overeenstemming met het voornemen. 
 
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA8 
Ten behoeve van de bescherming van de archeologische waarden in het gebied (op basis van de archeologische 
waardenkaart), is de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA8' opgenomen over het 
hele plangebied. De regeling voorziet in de uitvoering van een archeologisch onderzoek indien ruimtelijke ontwikke-
lingen met een minimale oppervlakte van 10.000 m2 en dieper dan 100 centimeter plaatsvinden. 
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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, is op basis van de Inspraakverordening 
van de gemeente inspraak verleend op het voorontwerpbestemmingsplan. Tevens is het plan in deze periode aan-
geboden aan overlegpartners.  
 
Daarop zijn twee reacties binnen gekomen, van Waterschap Zuiderzeeland en Provincie Flevoland. 
 
Als gevolg hiervan is in overleg met het waterschap de waterparagraaf ( paragraaf 4.3) aangepast en zijn de te nemen 
maatregelen op het gebied van de waterhuishouding verwerkt in het bestemmingsplan. Het waterschap heeft aan-
gegeven akkoord te zijn met deze aanpassingen. 
 
De provincie Flevoland heeft in reactie aangegeven positief tegenover het plan staat en kan instemmen met het 
voornemen in deze vorm. Daarnaast merkt de provincie wel op dat de woning dicht op de agrarische functie ligt in de 
voorgenomen situatie. De provincie vraagt zich af of het niet verstandig is om deze woning de aanduiding platte-
landswoning te geven. 
 
In reactie hierop wijst de gemeente naar de milieuzonering, waarbij de woning voldoet aan de richtafstand ten op-
zichte van het agrarisch bedrijf. Er is daarom geen onderzoek nodig en een goede ruimtelijke ordening is daarmee 
voldoende inzichtelijk gemaakt. Om die reden acht de gemeente het ook niet noodzakelijk de woning als platte-
landswoning aan te duiden. Dit leidt derhalve niet tot wijzigingen in het plan. 
 
Zienswijzen 
Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Tijdens deze periode 
wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen (artikel 3.8 Wro).  
 
Vaststelling 
Het bestemmingsplan wordt vervolgens ongewijzigd vastgesteld. Het besluit tot vaststelling wordt gepubliceerd en 
het bestemmingsplan ligt zes weken ter inzage. Tijdens die periode bestaat de mogelijkheid beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State in te dienen tegen het besluit en het plan. 
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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 in-
vloed op de haalbaarheid van het plan.  
 
Financiële haalbaarheid 
De ontwikkeling is een particulier initiatief. De gemeente heeft hiermee geen directe financiële bemoeienis. De kos-
ten voor de procedure worden verhaald via leges. De initiatiefnemer heeft voor de ontwikkeling een bedrijfsplan 
overhandigd, waaruit de financiële haalbaarheid van het project blijkt. 
 
Grondexploitatie 
De grondexploitatieregeling uit de Wro is van toepassing op dit bestemmingsplan, omdat het bouwplannen zoals 
bedoeld in artikel 6.2.1 Bro mogelijk maakt. De grondexploitatieregeling bepaalt dat de gemeente in beginsel samen 
met dit bestemmingsplan een exploitatieplan moet vaststellen. Hiervan kan worden afgezien als de kosten 'anders-
zins verzekerd' zijn, bijvoorbeeld door overeenkomsten. Daarbij moet het stellen van eisen en een fasering niet 
noodzakelijk zijn. 
 
De kosten worden verhaald via gemeentelijke leges. Planschade wordt via een planschadeovereenkomst geregeld. 
Voor het overige zijn er geen kosten die verhaald hoeven te worden, waarmee een exploitatieplan niet noodzakelijk 
is. 
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Bijlagen toelichting 
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Bijlage 1  Watertoets 



 



datum 17-3-2021
dossiercode    20210317-37-25872

Geachte heer/mevrouw Stephan Latuputty,
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
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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:

● vasthouden, bergen en afvoeren
● 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
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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 3300 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 4,5% 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.

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem
Het waterschap streeft naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem met grote peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een
ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van het
water.
In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere kunstwerken
en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het goed controleerbaar en beheersbaar is.
Met het oog op de uiteindelijke overname van het beheer en onderhoud van nieuw (stedelijk) water is het nodig dat het waterschap betrokken
wordt bij de uitwerking van een plangebied naar een definitieve ontwerp van het watersysteem. Dit definitieve ontwerp behoeft de ambtelijke
goedkeuring van het waterschap om overname uiteindelijk mogelijk te maken.

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

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

Randvoorwaarde(n)
Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. Uitbreiding van wateraanvoer bij de huidige functies is niet
wenselijk. De afweging van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en efficiency. Hierbij geldt als uitgangspunt dat
herverdeling van water binnen de polder de voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.

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

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

Randvoorwaarde(n) nieuw oppervlaktewater
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig beïnvloed
door water met een lagere waterkwaliteitsdoelstelling (vaak troebel). Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit
of het ecologische functioneren van wateren, door ruimtelijk ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is.

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'. Verontreinigingen worden
voorkomen of aangepakt bij de bron.

Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke vorm dan
ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon 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.

Aan lozingen in oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijvoorbeeld zinken of koperen daken)
kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende
materialen kunnen worden verboden door het waterschap.

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 nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in of in de
nabijheid van het plangebied wordt geloosd, zonodig voorafgegaan door een lokale zuivering. Bij nieuwbouwgebieden (bijvoorbeeld
woonwijk, industrieterrein) is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.

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).

Ontwerprichtlijnen bij aanleg nieuw water en kunstwerken
Ontwerprichtlijnen van nieuw water en kunstwerken staan uitgebreid beschreven in het Waterkader van het waterschap. Het Waterkader kunt
u vinden op www.zuiderzeeland.nl(zoek naar Waterkader).

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

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

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

Anticiperen op watertekort
Ontwerprichtlijnen wateraanvoer
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Een watersysteem dient zo ontworpen te zijn dat het niet afhankelijk is van de aanvoer van water. In het ontwerp van een gestuwd
watersysteem wordt rekening gehouden met uitzakken van het peil met 30-40 cm ten tijde van droogte, om wateraanvoer overbodig te
maken. Dergelijk beheer wordt overwogen en opgenomen in het peilbesluit. In overeenstemming met deze door de provincie aangegeven
volgorde, wordt wateraanvoer afgewogen:

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

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

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

Goede structuurdiversiteit en oppervlaktewaterkwaliteit

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

In het landelijk gebied worden oevers bij voorkeur duurzaam en indien passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht. Hierbij wordt
rekening gehouden met het Programma natuurvriendelijke en duurzame oevers 2012-2021. De basisinrichting van duurzame oevers, het
accoladeprofiel, bestaat uit een plasberm van 2 meter breed en circa 40 cm diep, en een oever met een helling van 1:2. Natuurvriendelijke
oevers hebben een talud van 1:5 of flauwer; afhankelijk van de beschikbare ruimte en functie kan lokaal een steiler talud worden toegepast.
Oevers met vegetatie worden vanaf de oever met een kraan onderhouden. Dit is het minst verstorend voor de waterkwaliteit.

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

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

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

Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en ondiepe waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte tot 4 meter.

mailto:waterprocedures@zuiderzeeland.nl
http://www.olo.nl


Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide typen is een goede verhouding tussen ondiepe en dieper delen noodzakelijk voor een
goed chemisch en ecologisch functioneren. Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil; plaatselijk
zijn verdiepingen van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de voorkeur worden
gegeven aan een geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden ondiepe plas (met meer ruimte voor
vegetatie).
Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 - 2,5 meter diep.
15 tot 30% van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 meter diep. De rest (70 tot 85%) van het areaal is daarmee
ondieper dan 1,5 meter. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een vaarfunctie, waarbij een
diepte van meer dan 3 meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.
In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep (afhankelijk van
het doorzicht). De rest van de diepe plas mag maximaal 10 meter diep zijn.

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)
Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde. Schoon hemelwater wordt niet afgevoerd
naar een centrale rioolwaterzuivering.

Onder schoon hemelwater wordt verstaan:

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

mailto:waterprocedures@zuiderzeeland.nl


 



 

Bijlage 2  Quickscan flora en fauna 
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1. INLEIDING  
 

1.1 Inleiding 
 
Er is het voornemen voor het voorbereiden van een nieuw bestemmingsplan voor de Steenwijkerweg 18 
en 20 te Marknesse (Gemeente Noordoostpolder) dat het mogelijk maakt om een bestaande schuur te 
vervangen door een grotere schuur (zie figuur 1 voor de globale ligging en bijlage 1 voor de exacte ligging 
en begrenzing van het wijzigingsgebied). De aanwezigheid van beschermde planten- en diersoorten vormt 
een te onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan op soorten die beschermd 
zijn via de Wet natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau Mertens B.V. uit Wageningen 
gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar de aanwezigheid van wettelijk 
beschermde soorten en indien aanwezig, aan te geven hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit 
rapport worden de resultaten van deze verkenning gepresenteerd.   
  

 
Figuur 1. Globale ligging van het wijzigingsgebied aan de Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse (rood).   
 

1.2 Het wijzigingsgebied en de plannen 
 
Het wijzigingsgebied is gelegen aan de Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse. Dit gebied bestaat uit een 
erf met (bedrijfs)woningen, schuren, verhardingen en opgaand groen e.d.. Het voornemen is om een 
bestaande schuur te vervangen door een grotere schuur. Als gevolg van de realisatie van de grotere 
schuur komt een deel tuin (met voormalige kerstbomen) en tuinhuis te vervallen. Binnen dit gebied, het 
wijzigingsgebied, ontbreekt het aan oppervlaktewater. Een houtwal aan de oost- en zuidzijde blijft 
behouden. De plannen voor de Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse zijn verder conserverend en 
daarom het resterend gebied van Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse verder buiten beschouwing 
gelaten. In figuur 2 wordt een beeld gegeven van het wijzigingsgebied op vrijdag 4 februari 2021 en in 
figuur 3 wordt een impressie gegeven van de plannen.  

N ▲ 
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Figuur 2. Foto-impressie van het wijzigingsgebied aan de Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse  
(te slopen schuur).  
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het wijzigingsgebied aan de Steenwijkerweg 18 en 20 te Mark- 
nesse (te slopen schuur en te slopen tuinhuis (onder)).  
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het wijzigingsgebied aan de Steenwijkerweg 18 en 20 te Mark- 
nesse en de directe omgeving.  
 

Te behouden houtwal 
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het wijzigingsgebied aan de Steenwijkerweg 18 en 20 te Mark- 
nesse (te rooien voormalige (kerst)bomen)).  
 

 

1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

De doelstelling van het onderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt inzichtelijk gemaakt welke wettelijk beschermde 
natuurwaarden in het kader van de soortbescherming van planten- en diersoorten te verwachten zijn. 
Anderzijds worden de consequenties van deze aanwezigheid voor de planontwikkeling weergegeven.  
Gelet op de opdracht genoemd in de inleiding en de doelstelling, is het van belang dat de volgende vragen 
worden beantwoord: 
1. Welke wettelijk beschermde planten- en diersoorten komen mogelijk voor ter plaatse van en in de 

directe omgeving van het wijzigingsgebied aan de Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
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Figuur 3. Impressie van de plannen aan de Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse.   

 

1.4 Opbouw rapport 
 

Na een korte uitleg over de soortbescherming van de Wet natuurbescherming (hoofdstuk 2) komen 
achtereenvolgens aan de orde: 
- De onderzoeksmethode (hoofdstuk 3). 
- Een beschrijving van de aanwezigheid van beschermde soorten (hoofdstuk 4). 
- Een beoordeling van de effecten op beschermde soorten (hoofdstuk 5). 
In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de gebruikte definities en afkortingen. In bijlage 3 worden de 
voorwaarden van het onderzoek weergegeven.   
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2. BESCHERMDE PLANTEN- EN DIERSOORTEN  
 

2.1 Wet natuurbescherming  
 

Per 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming van kracht geworden. Deze wet implementeert de Vogel- 
en Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. Doorgaans zijn dit 
Omgevingsdiensten. De soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en 
diersoorten die genoemd zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast is een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.2) beschermd via de Wet 
natuurbescherming.  
Voor alle in Nederland in het wild voorkomende planten- en diersoorten is de algemene zorgplicht van 
toepassing; handelen of nalaten die gevolgen kunnen hebben dienen achterwege gelaten te worden of er 
dienen maatregelen getroffen te worden om effecten te voorkomen, of zoveel mogelijk te beperken of 
ongedaan te maken. 
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet natuurbescherming 
voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor ontheffingsverlening voor deze 
soorten zijn identiek aan die Vogel- en Habitatrichtlijn omdat deze richtlijnen zijn geïmplementeerd in het 
nationaal recht. Het nationaal recht staat het niet toe om hiervan af te wijken. De criteria zijn: 
 in het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid; 
 in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
 ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren; 
 ter bescherming van flora en fauna. 

Om in aanmerking te komen voor een ontheffing dienen mitigerende en eventueel compenserende 
maatregelen genomen te worden die tot gevolg hebben dat soorten niet nadelig worden beïnvloed in het 
voorkomen en gedurende de uitvoering van een project.  
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
Provincie Flevoland wordt voor een aantal soorten generieke vrijstelling verleend in het kader van de 
ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft o.a. aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, 
bruine kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, huisspitsmuis, kleine 
watersalamander, konijn, meerkikker, ree, rosse woelmuis, veldmuis, vos en woelrat.  
 

2.2 Rode lijst 
 

De Rode lijst met bedreigde soorten zijn eind 2004 gepubliceerd in de Staatscourant en voor een deel in 
2009 en 2017 herzien. Aan de op deze lijst genoemde soorten komt bescherming toe voor zover zij vallen 
onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.  

 
Tussen de Wet natuurbescherming en de Rode lijsten bestaat geen formele relatie. Alleen op basis van 
“gunstige staat van instandhouding” kunnen bij beschermde Rode lijstsoorten "zwaardere" 
randvoorwaarden gelden ten aanzien van mitigerende en compenserende maatregelen dan voor 
algemene soorten. Zo zal het bij zeer algemeen voorkomende soorten die gering afnemen in aantal (Rode 
lijstsoort met het criterium gevoelig) relatief eenvoudig zijn om aan te tonen dat de "gunstige staat van 
instandhouding" niet in het geding komt. Voor soorten met een beperkt verspreidingsbeeld en die afnemen 
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in aantal (soorten van de Rode lijst met het criterium bedreigd of ernstig bedreigd) is een uitgebreide 
effectenstudie wenselijk. Voor deze soorten geldt namelijk de zorgplicht. Deze zorgplicht houdt in dat 
iedereen voldoende zorg in acht moet nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun 
leefomgeving en voor alle planten en hun groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen 
van doden en verwonden van algemene soorten. Op deze manier wordt nader invulling gegeven aan de 
bescherming van soorten die in aantal en/of verspreiding afnemen.
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3. METHODE  
 

 
 
Op vrijdag 4 februari 2021 is een bezoek gebracht aan de Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse en de 
directe omgeving. Gedurende dit bezoek is het wijzigingsgebied en de directe omgeving beoordeeld op het 
mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de hand van aanwezige 
ecotopen en sporen.  
 
Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van 
beschermde soorten te bepalen omdat deze via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter 
gebied. Overige waarnemingen worden tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op 
kilometerniveau zoals weergegeven op www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in 
verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 
 

Het wijzigingsgebied aan de Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse is volledig in cultuur gebracht. De 
aanwezigheid van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. Planten die beschermd worden via de 
Wet natuurbescherming komen voor in specifieke ecotopen zoals heiden en vennen. Dergelijke ecotopen 
komen niet voor. Gedurende het verkennend veldonderzoek op vrijdag 4 februari 2021 zijn geen 
beschermde plantensoorten of resten van beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt 
de aanwezigheid van beschermde plantensoorten uitgesloten.  

 

4.2 Vleermuizen 
 

Getoetst is op de verschillende functies die het wijzigingsgebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
De aanwezigheid van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In te slopen schuur en tuinhuis zijn geen geschikte openingen vastgesteld waarin 
vleermuizen kunnen verblijven. Het ontbreekt aan geschikte openingen in muren en dak. In de muren en 
het dak ontbreekt het aan geschikte gaten waarin vleermuizen zich kunnen ophouden. De muren en dak 
zijn enkelwandig. In de bomen in en rond het plangebied ontbreekt het aan openingen waarin vleermuizen 
kunnen verblijven. Gedurende het verkennend veldonderzoek zijn ook geen sporen van vleermuizen 
vastgesteld zoals keutels en afgebeten vleugels van vlinders in en rond de schuur. Negatieve effecten op 
verblijfplaatsen van vleermuizen worden derhalve uitgesloten. 
 

 
 

 

Figuur 4. Geen openingen en kieren waarin vleermuizen kunnen verblijven.    
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Met de realisatie van de plannen gaan geen landschapselementen verloren. De houtwallen worden allemaal 
behouden. De schuur wordt ook vervangen waardoor vleermuizen zich op de schuur kunnen blijven 
oriënteren. Als gevolg van de plannen worden externe effecten als gevolg van bijvoorbeeld lichtverstrooiing 
ook uitgesloten. Negatieve effecten op vlieg- en migratieroutes van vleermuizen kunnen derhalve worden 
uitgesloten. 
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet negatief van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Mogelijk foerageert er in de huidige vorm gewone 
dwergvleermuis en laatvlieger als gevolg van de aanwezige ecotopen (pioniervegetatie, e.d.). Het 
wijzigingsgebied en directe omgeving is als gevolg van de aanwezige ecotopen niet van waarde als 
essentieel foerageergebied. In de toekomst zal deze functie niet negatief veranderen omdat met de 
realisatie geen essentiële zaken veranderen. Negatieve effecten op de foerageermogelijkheden van 
vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 

 
 

4.3 Overige zoogdieren  
 

Gelet op de aanwezige ecotopen in het wijzigingsgebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen e.a., 
2016) wordt het de aanwezigheid van overige internationaal beschermde zoogdieren uitgesloten. Sporen 
van steenmarters zijn gedurende het verkennend veldonderzoek op vrijdag 4 februari 2021 niet 
vastgesteld.  
 
In het wijzigingsgebied komen (mogelijk) veldmuis en bosmuis voor. Voor deze algemeen voorkomende 
zoogdieren bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Flevoland.  
 

4.4 Broedvogels 
 
Het wijzigingsgebied is ongeschikt voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. Gedurende het 
verkennend veldonderzoek op vrijdag 4 februari 2021 zijn geen (oude) nesten van sperwer, boomvalk, 
havik, buizerd of ransuil vastgesteld in de bomen in en rond het plangebied. Tevens zijn geen (sporen van) 
roestplaatsen van ransuil aangetroffen. De schuur en tuinhuis bezitten geen mogelijkheden voor vogels 
om in te verblijven. Voor gierzwaluw en huismus ontbreken geschikte openingen in muren en dak.  
Er zijn gedurende het verkennend veldonderzoek op vrijdag 4 februari 2021 geheel geen sporen 
vastgesteld van steen- of kerkuil. Braakballen, veren of krijtstrepen van uilen ontbraken.   
Negatieve effecten op nesten en eieren van vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen kunnen derhalve 
volledig worden uitgesloten. 
 
In het wijzigingsgebied kunnen algemene vogels broeden zoals merel, gaai, houtduif en roodborst. In 
verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om de 
aanlegwerkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of op een manier te werken dat de vogels 
niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken en/of verwijderen opgaande vegetatie buiten 
broedseizoen). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet 
natuurbescherming worden overtreden.  
 

4.5 Amfibieën  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen in het wijzigingsgebied wordt de aanwezigheid van internationaal 
beschermde amfibieën zoals de rugstreeppad uitgesloten. De rugstreeppad is een soort van gronden met  
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een hoge dynamiek. Het wijzigingsgebied is volledig begroeid en daardoor niet geschikt als leefgebied 
voor de rugstreeppad. Rugstreeppad is de afgelopen tien jaar ook niet vastgesteld direct rond het 
wijzigingsgebied. In het wijzigingsgebied ontbreekt het ook aan voortplantingsplaatsen. Het voorkomen 
van en negatieve effecten op beschermde internationaal beschermde amfibieën wordt derhalve 
uitgesloten. 
 
In het gebied komen mogelijk gewone pad en bruine kikker voor. Voor de algemene soorten amfibieën 
bestaat een algemene provinciale vrijstelling in de Provincie Flevoland.  
 

4.6 Vissen 
 

Binnen het gebied waar werkzaamheden zijn voorzien is geen oppervlaktewater gelegen. Er vinden ook 
geen werkzaamheden plaats in het water. Effecten van de plannen op vissen worden derhalve uitgesloten.  

 

4.7 Reptielen 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen in het wijzigingsgebied en directe omgeving ten opzichte van de 
verspreiding van reptielen (zie Ravon.nl, Creemers & Delft, 2009), kan de aanwezigheid van reptielen 
worden uitgesloten.  
 

4.8 Overige 
 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 

 
 

Er is het voornemen voor het voorbereiden van een nieuw bestemmingsplan voor de Steenwijkerweg 18 
en 20 te Marknesse (Gemeente Noordoostpolder) dat het mogelijk maakt om een bestaande schuur te 
vervangen door een grotere schuur. Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde 
planten- en diersoorten. Op grond hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het 
voorkomen van beschermde soorten.  
 
In verband met de aanwezigheid van algemene broedvogels is het noodzakelijk om de werkzaamheden te 
starten buiten het broedseizoen of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen 
(vogelverschrikkers gebruiken en/of verwijderen opgaande vegetatie buiten broedseizoen). Op deze 
manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden overtreden. 
Het voorkomen van en negatieve effecten op verblijfplaatsen van vleermuizen en broedvogels met vaste 
rust- en verblijfplaatsen wordt uitgesloten. Er zijn daarnaast mogelijk algemene nationaal beschermde 
zoogdieren en amfibieën aanwezig. Voor deze algemene soorten bestaat een algemene vrijstelling in de 
Provincie Flevoland. Het voorkomen van overige beschermde soorten wordt uitgesloten. 
 
Op grond van bovenstaande analyse worden negatieve effecten op beschermde planten- en diersoorten 
uitgesloten; de vervanging van een schuur aan de Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse is niet in strijd 
met het gestelde binnen de Wet natuurbescherming.  
 
De zorgplicht blijft onverkort van kracht. Deze zorgplicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet 
nemen voor alle in het wild levende dieren, inclusief hun leefomgeving en voor alle planten en hun 
groeiplaats. Dit artikel is derhalve ook gericht op het voorkomen van doden en verwonden van algemene 
soorten. Voor- en gedurende de uitvoering dient hierbij rekening gehouden te worden. 
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2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

verdedigd tegen andere mannetjes.  
 
Foerageergebied Een gebied waar een vleermuis of een groep van vleermuizen foerageert. Dat gebied wordt 

regelmatig bezocht door vleermuizen om in te foerageren en dat doorgaans meerdere 
foerageerplaatsen kent die langere tijd worden gebruikt.  

 
Foerageerplaats Plek (jachtplek) waar wordt gejaagd door vleermuizen. De plek kan in de directe omgeving 

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

Kolonie  Groep vleermuizen (kleine groep mannetjes of meestal grotere groep vrouwtjes, soms 
gemengd (soorten, geslacht)) die in het voorjaar tot de herfst bijeen blijven. De groep kan 
zich vestigen in gebouwen (in spouwmuren of onder daklijsten e.d.) of bomen 
(spechtengaten, scheuren). Een groep vrouwelijke vleermuizen wordt ook wel aangeduid als 
een kraamkolonie. In zo'n groep worden jongen geboren en grootgebracht. Een kolonie 
maakt vaak gebruik van meerdere verblijfplaatsen die soms gelijktijdig worden gebruikt. 

 
Migratieroute Een vaste route van zomerverblijfplaats naar winterverblijfplaats en visa versa (zie ook 

vliegroute) of een route in een andere tijd; bijvoorbeeld tussen foerageerplaatsen.  
 
Paarplaats  Territorium van territoriale mannetjes. Voor de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis 

is dit doorgaans te vinden in boomholten. Voor de laatvlieger en de dwergvleermuis is dit te 
vinden in gebouwen. Voor de watervleermuis is dit te vinden in bomen en later, tegen de 
winter, zijn ze te vinden in overwinteringverblijven. Het mannetje vormt een harem met 
meerdere vrouwtjes. De paartijd valt in de herfst (uitgezonderd de grootoorvleermuis waarbij 
het in april valt (vroege voorjaar). De hier geschetste situatie van de paring wordt in dit 
rapport omschreven als “herfst situatie”. 

 
Verblijfplaats Een object (huis, boom, bunker, grot, kast en dergelijke) waarin een of meerdere 

vleermuizen verblijven (overdag of ’s winters permanent). 
 
Vliegroute  Route die door vleermuizen elke avond wordt gebruikt om van de kolonieplaats naar 

foerageergebied te vliegen en visa vers (zie ook migratieroute). Vrouwtjes met jongen keren 
soms midden in de nacht terug om de jongen te zogen en gebruiken dan de route. 
Vliegroutes liggen over het algemeen langs lijnvormige (landschaps)elementen als 
bomenlanen, huizenrijen e.d. De functies zijn beschutting bij winderig en koud weer, 
oriëntatie in verband met de echolokatie-geluiden en het vinden van voedsel. 

 
Voorbijvliegend Vleermuizen die voorbijvliegen, niet via een vaste route. Het betreft meestal zwervers of 

trekkers. 
 
 
Zwermen  Direct na het uitvliegen, naar vooral voor het invliegen bij een kolonie zwermt een deel van 

de kolonie rond de kolonieplaats. Zwermgedrag is derhalve een indicatie voor een eventuele 
kolonieplaats.  

 
Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  

(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

temperatuurwisselingen zijn nihil. 
 
Zomerverblijfplaats Een verblijfplaats die gebruikt wordt door vleermuizen die niet in winterslaap zijn waarvan  

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  

 



 
 

 

 

3. VOORWAARDEN 
 
 
 
Adviesbureau Mertens BV (ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09110429) richt zich op de 
inventarisatie van natuur- en landschapswaarden en de eventuele effecten van plannen of projecten op deze 
waarden. Vaak wordt daarom getoetst aan de geldende wet- en regelgeving.  

Dieren en planten kunnen zich vestigen na onderzoek en ook is er een mogelijkheid, dat ondanks onderzoek 
dieren zich verborgen houden of dat planten niet zijn opgekomen in een bepaald jaar doordat het bijvoorbeeld 
een droog of koud voorjaar is. Ook komt het zeer soms voor dat wilde dieren zich anders gedragen in 
bepaalde situaties zoals op plaatsen waar veel mensen komen, waar veel geluid is of veel lichtverstrooiing. 
Daarom heeft Adviesbureau Mertens BV een inspanningsverlichting en geen resultaatverplichting bij 
inventarisaties. Adviesbureau Mertens BV is niet aansprakelijk voor het zich verborgen houden, nadien 
vestigen of verplaatsen van soorten. 

Zoals bovenstaand weergegeven wordt getoetst aan de geldende wet- en regelgeving. Een plan of project 
wordt met de grootste zorg getoetst door Adviesbureau Mertens BV. De geldende interpretatie van de wet- en 
regelgeving is aan verandering onderheving en sinds de decentralisatie van bevoegde gezagen treden er ook 
regionale verschillen op. Adviesbureau Mertens BV is niet verantwoordelijk voor veranderde interpretatie van 
de wet- en regelgeving. 

Na verrichtte werkzaamheden worden projecten soms overgedragen of wordt er op een andere manier 
invulling gegeven aan de uitvoering. Adviesbureau Mertens BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, of 
schade welke voortvloeit uit toepassingen van de resultaten van de werkzaamheden of andere gegevens 
afkomstig van Adviesbureau Mertens BV. De opdrachtgever vrijwaart Adviesbureau Mertens BV voor 
aansprakelijkheid van derden als gevolg van deze toepassingen.  

Omdat dieren en planten zich verplaatsen, zich kunnen vestigen na onderzoek en de geldende interpretatie 
van wet- en regelgeving aan verandering onderhevig is, is een onderzoek twee jaar geldig. Na twee jaar dient 
een onderzoek en/of advies geactualiseerd te worden. De opdrachtgever is hiervoor zelf verantwoordelijk.  

De interpretatie van wet- en regelging kan zijn gewijzigd na advies, de situatie kan veranderd zijn en 
daarnaast dient voldaan te worden aan de Zorgplicht van bijvoorbeeld de Wet natuurbescherming. Tijdig maar 
in ieder geval voorafgaand van start van eventueel fysieke werkzaamheden dient de initiatiefnemer / 
uitvoerder zich daarom opnieuw op de hoogte te stellen van eventueel aanwezige natuur- en 
landschapswaarden in en rond een wijzigingsgebied en hoe hiermee moet worden omgegaan. Voor uitvoer 
dienen natuur- en landschapswaarden en eventueel gewijzigde situaties in kaart gebracht te worden en dient 
nagegaan te worden hoe hiermee moet worden omgegaan.  

Adviesbureau Mertens BV is niet aansprakelijk voor indirecte en/of gevolgschade, waaronder mede wordt 
verstaan gederfde winst en schade als gevolg van bedrijfstagnatie.  

Inzake schadevergoeding geldt bij een toerekenbare tekortkoming van Adviesbureau Mertens BV een 
aansprakelijkheidsbedrag van maximaal drie maal de opdrachtwaarde.  
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Regels 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

Artikel 1  Begrippen 
 
 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan Landelijk gebied, Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00686-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 1 Lijst aan huis verbonden bedrijfsactiviteitengenoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard en de in-
vloed 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 uitge-
oefend, 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 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  achtererfgebied: 
erf achter de lijn die een woning doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aan-
grenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder de woning opnieuw te doorkruisen of in het erf achter de woning te 
komen; 

1.8  bebouwing: 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.9  bebouwingsgebied: 
achtererfgebied alsmede de grond onder de woning, uitgezonderd de grond onder de oorspronkelijke woning; 

1.10  bedrijfsgebouw: 
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 
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1.11  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; 

1.12  bestaand: 
het legale gebruik dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig is en/of bebouwing 
die op dat tijdstip aanwezig of in uitvoering is, krachtens een bouwvergunning (vóór 1 oktober 
2010)/omgevingsvergunning voor het bouwen (ná 1 oktober 2010), destijds vergunningvrij gebruik en/of bebouwing 
en andere vergunningen zonder de activiteit bouwen;  

1.13  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.14  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.15  bevoegd gezag: 
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsver-
gunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning; 

1.16  bijbehorend bouwwerk: 
uitbreiding van een woning dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindende woning verbonden, 
daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak; 

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

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

1.19  dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk; 

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

1.21  erf: 
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een woning en dat in feitelijk opzicht 
is ingericht ten dienste van het gebruik van die woning. Gronden met de bestemming 'Groen – Erfsingel' worden niet 
tot het erf gerekend. 

 



  

 

   
43/70  

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

1.23  extensieve openluchtrecreatie: 
vormen van recreatief medegebruik van het agrarisch en/of natuurgebied door middel van al dan niet aangelegde en 
aanwezige voorzieningen, waarbij de recreatie geen specifiek beslag legt op de ruimte, zoals wandel-, ruiter- en 
fietspaden, vis- en picknickplaatsen en strandjes; 

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

1.25  grondgebonden agrarisch bedrijf: 
een bedrijf geheel of overwegend gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van producten door het telen van ge-
wassen op de volle grond. Hieronder begrepen akkerbouw, tuinbouw en fruitteelt. Hieronder niet begrepen vee-
houderij, veeteelt en boomkwekerij; 

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

1.27  horeca: 
een bedrijf dat is gericht op het verstrekken van maaltijden en dranken voor gebruik ter plaatse (restaurantbedrijf), 
waaronder ook worden verstaan lunchrooms, eethuizen, bistro's, theehuizen, broodjeszaken en dergelijke; 

1.28  kampeermiddel: 
een mobiel en/of vast kampeermiddel dan wel enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of 
gedeelte daarvan, een en ander voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd 
of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

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

1.30  onderkomen: 
een voor verblijf geschikt, al dan niet aan zijn bestemming onttrokken, vaar- of voertuig, ark of caravan, voorzover 
dat/die niet als een bouwwerk is aan te merken, alsook een tent; 

1.31  openbaar toegankelijk gebied:  
weg als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wegenverkeerswet 1994, alsmede pleinen, parken, plant-
soenen, openbaar vaarwater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk is, met uitzondering 
van wegen uitsluitend bedoeld voor de ontsluiting van percelen door langzaam verkeer; 
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1.32  permanente bewoning: 
bewoning van een ruimte als hoofdwoonverblijf, waarbij door betrokkene(n) niet aannemelijk is of kan worden ge-
maakt dat elders daadwerkelijk over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt; 

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

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

1.35  vast kampeermiddel: 
een stacaravan, trekkershut of ander recreatief verblijf op een kampeerterrein, welke naar aard en inrichting be-
stemd is om duurzaam ter plaatse te blijven en al dan niet direct steun vindt in of op de grond en daardoor als 
bouwwerk is aan te merken; 

1.36  verbeelding 
de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;  

1.37  vloeroppervlak: 
de totale binnenwerks gemeten oppervlakte van alle voor mensen toegankelijke ruimten binnen een gebouw; 

1.38  voorerfgebied: 
erf dat geen onderdeel is van het achtererfgebied; 

1.39  voorkant: 
met het oog op het bepalen van het achtererfgebied aangegeven lijn op de verbeelding;  

1.40  woning: 
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor huisvesting van 
één huishouding; 

1.41  zorgboerderij: 
een gebouw ten behoeve van het wonen in combinatie met de zorgfunctie, waarbij de zorgfunctie bestaat uit 
re-integratie, sociale activering, en dagbesteding. De activiteiten bestaan uit dierenverzorging, werken in de sier- en 
moestuin, werken in de plantenkwekerij, het inpakken van groente en fruit, voedselbereiding, werken in de timmer-
werkplaats en creatief bezig zijn. 
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Artikel 2  Wijze van meten 

2.1  de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een daarmee gelijk te stellen con-
structiedeel; 

2.3  de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de scheidingsmu-
ren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk, met uitzondering van onder-
geschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderde-
len; 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het ge-
middelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

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

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

burgemeester en wethouders aan te wijzen peil. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

 
 
 
 

Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. de uitoefening van een grondgebonden agrarisch bedrijf 
b. sloten en andere watergangen; 
c. kavelpaden; 
met daaraan ondergeschikt: 
d. detailhandel in ter plaatse voortgebrachte producten en /of AGF (aardappelen, groente en fruit); 
met daarbij behorende: 
e. gebouwen en bijbehorende bouwwerken; 
f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
g. andere werken; 
h. tuinen, erven en paden; 
i. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
j. parkeervoorzieningen; 
k. nutsvoorzieningen. 

3.2  Bouwregels 
3.2.1  Toegestane bouwwerken 
Op en in de gronden als bedoeld in 3.1 mogen uitsluitend gebouwd worden: 
a. bedrijfsgebouwen; 
b. bedrijfswoningen en bijbehorende bouwwerken; 
c. bouwwerken geen gebouw zijnde. 
 
3.2.2  Bedrijfsgebouwen 
Voor bedrijfsgebouwen ten behoeve van een grondgebonden agrarisch bedrijf gelden de volgende regels: 
a. een bedrijfsgebouw mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak; 
b. de goothoogte mag niet meer bedragen dan 8,5 m; 
c. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan 11 m. 
3.2.3  Bedrijfswoningen 
Voor bedrijfswoningen gelden de volgende regels: 
a. een bedrijfswoning mag uitsluitend gebouwd worden binnen een strook van 25 m vanaf de aan de wegzijde ge-

legen grens van het bouwvlak; 
b. er mag niet meer dan één bedrijfswoning gebouwd worden; 
c. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer bedragen dan 1200 m³; 
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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 minder dan 4,5 m en niet meer dan 6 m bedragen, met dien 

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

f. de bouwhoogte van een bedrijfswoning mag niet meer dan 10 m bedragen. 
 
3.2.4  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. en bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend worden gebouwd 1 m achter het verlengde van de naar de weg ge-

keerde gevel van de betreffende bedrijfswoning;  
c. de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per bedrijfswoning mag niet meer dan 150 m² bedragen; 
d. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3,5 m; 
e. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 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 ge-
bouw als maximum. 
 

3.2.5  Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
Voor bouwwerken, geen gebouw zijnde gelden de volgende regels: 
a. de bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen in het voorerfgebied bedraagt maximaal 1 m; 
b. de bouwhoogte van oveirge erf- of terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2 m; 
c. de bouwhoogte van silo's bedraagt maximaal 20 m; 
d. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten bedraagt maximaal 12 m; 
e. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt maximaal 4 m. 

3.3  Specifieke gebruiksregels 
3.3.1  Voorwaardelijke verplichting 
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten ne-
men van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 3.1 opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de 
aanplant en instandhouding van een erfsingel conform de in bijlage 2 opgenomen inrichtingstekening met bijbeho-
rend beplantingsplan. 
 
3.3.2  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 plaat-
se 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; 
d. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor een veehouderijbedrijf; 
e. het ophogen van gronden ten behoeve van het gebruik van gronden voor permanente bollenteelt. 
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3.3.3  Geoorloofd gebruik 
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend een aan huis verbonden beroep of 
aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, mits: 
a. ten hoogste 30% van de oppervlakte van een bedrijfswoning wordt gebruikt, met dien verstande dat de geza-

menlijke oppervlakte niet meer bedraagt dan 75 m²; 
b. de uitstraling van de bedrijfswoning intact blijft; 
c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefklimaat; 
d. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 
e. het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaatsvindt; 
f. geen detailhandel wordt uitgeoefend; 
g. de activiteit in ieder geval door een bewoner van de bedrijfswoning wordt uitgeoefend; 
h. in het geval van een aan huis verbonden bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in bijlage 1 

Lijst aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten. 

3.4  Afwijken van de gebruiksregels 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 3.3.1, 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 
bijlage 2, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit.  
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Artikel 4  Groen - Erfsingel 

4.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Groen - Erfsingel' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. opgaande afschermende beplanting; 
b. een bebouwingsvrije onderhoudsstrook; 
c. erfsloten; 
 
met daaraan ondergeschikt: 
d. ontsluitingswegen; 
e. tuinen, erven en paden; 
f. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
g. parkeervoorzieningen. 

4.2  Bouwregels 
 
Binnen deze bestemming mag niet gebouwd worden. 
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Artikel 5  Wonen - Voormalige agrarische erven 

5.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Wonen - Voormalige agrarische erven' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
 
a. wonen in woningen; 

 
met daarbij behorende: 
b. gebouwen en bijbehorende bouwwerken; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
d. andere werken; 
e. tuinen, erven en paden; 
f. waterhuishoudkundige voorzieningen; 
g. parkeervoorzieningen; 
h. nutsvoorzieningen. 

5.2  Bouwregels 
 
5.2.1  Toegestane bouwwerken 
Op en in de gronden als bedoeld in lid 5.1, mogen uitsluitend gebouwd worden: 
a. woningen; 
b. bijbehorende bouwwerken; 
c. andere bouwwerken geen gebouwen zijnde. 

 
5.2.2  Woningen 
Voor woningen gelden de volgende regels: 
a. een woning mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak; 
b. per bouwvlak mag niet meer dan één woning gebouwd worden;  
c. de inhoud van een woning, inclusief niet-functioneel ondergeschikte bijbehorende bouwwerken, mag niet meer 

bedragen dan 1.200 m³; 
d. de dakhelling van een woning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° bedragen; 
e. de maximum goothoogte mag niet hoger zijn dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m)' op 

de verbeelding is aangegeven; 
f. de maximum bouwhoogte mag niet hoger zijn dan ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' op 

de verbeelding is aangegeven. 
 
5.2.3  Bijbehorende bouwwerken 
Voor bijbehorende bouwwerken gelden de volgende regels: 
a. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend gebouwd worden in het bebouwingsgebied van een woning;  
b. de oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken per woning mag niet meer dan 150 m² bedragen, uitgezonderd 

niet-functioneel ondergeschikte bijbehorende bouwwerken die onderdeel uitmaken van het hoofdgebouw als 
bedoeld in 5.2.2 onder c; 

c. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 3 m; 
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d. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan 6 m;  
e. in afwijking van het bepaalde onder a., b., c., en d. gelden voor herbouw van bestaande bijbehorende bouwwer-

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

 
5.2.4  Bouwwerken geen gebouw zijnde 
Voor bouwwerken geen gebouw zijnde gelden de volgende regels: 
a. bouwwerken geen gebouw zijnde mogen uitsluitend gebouwd worden in het bebouwingsgebied van een woning;  
b. de bouwhoogte van bouwwerken geen gebouw zijnde mag niet meer bedragen dan 2 m; 
c. in afwijking van lid b. mag de bouwhoogte van pergola's maximaal 3 m zijn; 
d. in afwijking van het bepaalde onder a., b. en c. gelden voor herbouw van bestaande bouwwerken geen gebouw 

zijnde bestaande maten, afmetingen, situering en omvang van de bebouwde oppervlakte van een bouwwerk als 
maximum. 

5.3  Specifieke gebruiksregels 
5.3.1  Voorwaardelijke verplichting 
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik laten ne-
men van gronden en bouwwerken overeenkomstig de in lid 5.1 opgenomen bestemmingsomschrijving, zonder de 
aanplant en instandhouding van een erfsingel conform het in bijlage 2 opgenomen inrichtingstekening met bijbeho-
rend beplantingsplan ter plaatse van de bestemming 'Groen - Erfsingel'. 
 
5.3.2  Strijdig gebruik 
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:  
a. het gebruik van een vrijstaand bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte; 
b. het gebruik ten behoeve van een seksinrichting; 
c. het gebruik van de gronden en bouwwerken voor bedrijfsdoeleinden, anders dan een aan huis verbonden be-

roep- of bedrijfsactiviteit. 
 
5.3.3  Geoorloofd gebruik 
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval niet gerekend een aan huis verbonden beroep- of 
bedrijfsactiviteit, mits: 
a. ten hoogste 30% van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een woongebouw en ten hoogste 

60% van de toegelaten oppervlakte van de bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het 
aan huis verbonden beroep, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte per woning niet meer dan 75 
m² bedraagt; 

b. de uitstraling van de woning intact blijft; 
c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu; 
d. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer; 
e. het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaatsvindt; 
f. geen detailhandel wordt uitgeoefend; 
g. de activiteit uitsluitend door de bewoner(s) wordt uitgeoefend; 
h. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in bijlage 1 Lijst aan huis verbonden 

bedrijfsactiviteiten.  
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5.4  Afwijken van de gebruikregels 
 
5.4.1  Afwijken landschappelijke inpassing 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 5.3.1, 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 inrichtingstekening met bijbehorend beplantingsplan, zoals opgenomen in bij-
lage 2, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de belangen van landschap en beeldkwaliteit. 
 
5.4.2  Afwijken ondergeschikte nevenfunctie 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij omgevingsvergunning af te wijken van het bepaalde in lid 5.3.2 sub c 
ten behoeve van het gebruik van gebouwen uitsluitend als ondergeschikte nevenfunctie, voor:  
a. het bieden van overnachtingsmogelijkheden, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m² per wo-

ning; 
b. horeca ten dienste van extensieve openluchtrecreatie, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m² 

per woning; 
c. opslag en stalling van caravans, campers, boten en dergelijke;  
d. kunstnijverheid, ateliers, musea en dergelijke; 
e. (kinder)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m² per woning; 
f. educatief centrum gericht op de landbouw en/of natuur; 
g. detailhandel gerelateerd aan het onder b. en d. genoemde ander gebruik tot een maximale verkoopvloeropper-

vlakte van 100 m² per woning. 
 
5.4.3  Toetsingskader afwijking 
Bij het afwijken op grond van lid 5.4.2 dienen de volgende regels in acht te worden genomen: 
a. indien hierboven geen maximale oppervlakte genoemd is mag de nevenfunctie op ten hoogste de oppervlakte 

van de al bestaande bijbehorende bouwwerken plaatsvinden; 
b. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben voor nabijgelegen percelen; 
c. het gebruik mag geen onevenredig nadelige gevolgen hebben op de normale afwikkeling van het verkeer; 
d. het parkeren ten behoeve van de nevenfunctie dient binnen het bestemmingsvlak op eigen terrein plaats te vin-

den; 
e. er mag geen opslag van goederen ten behoeve van de nevenfunctie in de open lucht plaatsvinden. 
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Artikel 6  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA8 

6.1  Bestemmingsomschrijving 
De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA8' 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 archeo-
logische verwachtingswaarden. 

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

mate zijn vastgesteld; en 
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden worden bewaard en/of gedocu-

menteerd. 
6.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen 
Indien uit het in lid 6.2.1 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 wethou-
ders bij de vergunning te stellen kwalificaties. 

6.2.3  Advies 
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden te verbinden als bedoeld 
in lid 6.2.2, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd. 

6.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden 
6.3.1  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-, ener-

gie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderingen en daarmee verband houdende constructies, installa-
ties en/of apparatuur; 

d. het permanent verlagen van het waterpeil. 
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6.3.2  Uitzondering 
Het bepaalde in lid 6.3.1is 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. 
6.3.3  Afwegingskader 
De in lid 6.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien: 
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat geen archeolo-

gische 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. 
6.3.4  Advies 
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de omgevingsvergunning voor het uitvoeren van wer-
ken, geen bouwwerken zijnde, of van werkzaamheden voorwaarden te verbinden wordt een professioneel archeo-
loog om advies gevraagd. 

6.4  Wijzigingsbevoegdheid 
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologische verwach-
tingswaarde WA8' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch onderzoek door een arche-
ologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische waarden (meer) aanwezig zijn. 
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Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 7  Anti-dubbeltelregel 
Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is gegeven of 
alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.  
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Artikel 8  Algemene afwijkingsregels 
Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en bebouwings-
beeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden 
van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van: 
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die maten, afme-

tingen en percentages, met dien verstande dat dit niet geldt voor de inhoud van woningen en de oppervlakte van 
bijbehorende bouwwerken; 

b. indien en voor zover afwijkingen ten aanzien van grens of richting van wegen, paden en waterlopen, en ligging 
van aanduidingen noodzakelijk zijn ter aanpassing van het plan aan de bij uitmeting blijkende werkelijke toestand 
van het terrein, mits die afwijkingen ten opzichte van hetgeen krachtens het plan is toegestaan niet meer dan 5 
m bedragen; 

c. de regels voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de plaats en richting van de bestemmings-
grenzen indien dit noodzakelijk is in verband met afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feite-
lijke situatie of in die gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt; 

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

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

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

draagt; 
g. voor afwijkingen van bestemmingsgrenzen en aanduidingsgrenzen ten behoeve van erkers, ingangspartijen en 

andere uitbreidingen van woningen over maximaal de halve gevelbreedte, met een maximale hoogte van 3,5 m, 
mits die afwijkingen niet meer dan 3 m bedragen ten opzichte van hetgeen krachtens het plan is toegestaan; 
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Artikel 9  Overige regels 

9.1  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 parkeer-
gelegenheid 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. 

9.2  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. 

9.3  Beleidsregels 
Bij verlenen omgevingsvergunning voor de in lid 9.1 sub a genoemde gronden, past het bevoegd gezag de beleidsre-
gels 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. 

9.4  Afwijken 
9.4.1  Afwijken parkeergelegenheid 
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 9.1 sub a overeenkomstig de 
afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels als bedoeld in lid 9.3. 
9.4.2  Afwijken laad- en losruimte 
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 9.2 en worden toegestaan dat in minder 
dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere om-
standigheden op overwegende bezwaren stuit. 

9.5  Nadere eis 
Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van parkeergelegenheid en laad- en los-
ruimte, 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 10  Overgangsrecht 

10.1  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 bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in het eerste lid voor 
het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het eerste lid met ten hoogste 10%. 

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

10.2  Overgangsrecht gebruik: 
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmings-

plan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet. 
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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 het eerste lid, na de 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. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op gebruik dat reeds in strijd was met het voorheen gelden-
de bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan. 
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Artikel 11  Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald als 
 
''Landelijk gebied, Steenwijkerweg 18 en 20 te Marknesse'' 
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Bijlagen regels 
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Bijlage 1  Lijst aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten 
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Bijlage 2  Landschappelijke inpassing 
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ALLE MAATVOERING IN HET WERK CONTROLEREN
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  - STEENWIJKERWEG 18-20 MARKNESSE -
De op deze tekening aangegeven aangrenzende percelen en bebouwing, of de inrich ng van het  openbaar gebied valt buiten de verantwoordelijkheid van Boes + Kok B.V.
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