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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Aan de noordoostkant van de kern Emmeloord, aan de Banterweg 4, bevindt zich Camping het Bosbad. Deze 
camping die is gelegen middenin het Emmelerbos biedt kampeerplaatsen, blokhutten, stacaravans en 
chalets/recreatiewoningen aan voor recreatief gebruik. Binnen de gemeente Noordoostpolder bestaat er 
echter een behoefte aan luxere vormen van verblijf en seizoensbrede accommodaties.  

De eigenaar van de camping (hierna: initiatiefnemer) is tevens eigenaar van een perceel direct ten oosten van 
de camping. Dit perceel maakte in het verleden onderdeel uit van de ten oosten gevestigde korfbalvereniging. 
Initiatiefnemer is voornemens in te spelen op de opkomende vraag naar luxere vormen van recreatief verblijf 
door ter plaatse zes recreatiewoningen te realiseren.  

Daarnaast is het gewenst het geldende bestemmingsplan voor de bestaande camping te herzien. De herziening 
heeft betrekking op het ter plaatse toestaan van een zelfstandige horecagelegenheid en het vastleggen van 
het aantal toegestane verblijfsaccommodaties. Tot slot wordt de feitelijke situatie ter plaatse planologisch 
ingepast. Hiermee wordt bijgedragen aan een flexibelere bedrijfsvoering en de toekomstbestendigheid van de 
camping. 

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische vertaling van het voornemen. In dit 
bestemmingsplan wordt aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met ‘een goede ruimtelijke 
ordening’ en vanuit ruimtelijk en planologisch oogpunt verantwoord is. 

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied is gelegen aan de Banterweg en het Peddelpad aan de noordoostzijde van de kern Emmeloord. 
De ligging van het plangebied ten opzichte van de kern Emmeloord (rode ster) en de directe omgeving (rode 
omlijning) wordt weergegeven in afbeelding 1.1. 

 

Afbeelding 1.1  Ligging van het plangebied (Bron: PDOK) 

1.3 De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan “Emmeloord, Banterweg 4” bestaat uit de volgende stukken: 

• verbeelding (NL.IMRO.0171.BP00667-ON01) en een renvooi;  

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

1.4 Huidige planologische situatie 

1.4.1 Algemeen 

Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van de bestemmingsplannen ‘Emmeloord, Noord en Oost’ en 
het ‘Parapluplan parkeren’, welke respectievelijk op 24 maart 2011 en 8 juli 2019 door de gemeenteraad van 
de gemeente Noordoostpolder zijn vastgesteld.  

In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de planverbeelding van het geldende bestemmingsplan ‘Emmeloord, 
Noord en Oost’ opgenomen. Het plangebied is daarbij globaal aangegeven met de rode omlijning. Voor een 
exacte weergave van de begrenzing van het plangebied wordt verwezen naar de bij voorliggend 
bestemmingsplan behorende verbeelding. 

 

Afbeelding 1.2 Uitsnede planverbeelding bestemmingsplan ‘Emmeloord, Noord en Oost’ (Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl) 

1.4.2 Beschrijving bestemmingen 

De bestaande camping is bestemd als ‘Recreatie’. Daarnaast gelden ter plaatse de bijbehorende aanduidingen 
‘kampeerterrein’ (op het gehele terrein), ‘bedrijfswoning’ (ter plaatse van de bedrijfswoning) en enkele 
specifieke maatvoeringen ten aanzien van de goot- en bouwhoogten en het bebouwingspercentage. 

Ter plaatse van het naastgelegen perceel, waar de uitbreiding is beoogd geldt de bestemming ‘Sport’. 
Daarnaast is op een deel van deze gronden een bouwvlak opgenomen met een bijbehorende maatvoeringseis. 

Hierna worden deze bestemmingen nader beschreven. 
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‘Recreatie’ 

Gronden met de bestemming ‘Recreatie’ zijn ter plaatse hoofdzakelijk bestemd voor recreatieve doeleinden. 
Ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning’ is tevens het wonen in een bedrijfswoning toegestaan Vanwege 
de aanduiding ‘kampeerterrein’, die op het gehele terrein geldt, is dit terrein met name bestemd voor 
kampeermiddelen en trekkershutten, met als ondergeschikte functies horeca en detailhandel. Daarnaast zijn 
bij bovenstaande functies behorende gebouwen, bouwwerken, geen gebouwen zijnde, andere-werken, 
watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen, nutsvoorzieningen en groenvoorzieningen toegestaan. 

De goot- en bouwhoogte mogen ter plaatse respectievelijk maximaal 3,5 en 6 meter bedragen. Daarnaast 
geldt een maximaal bebouwingspercentage van 10% voor het gehele campingterrein. 

Een kampeermiddel wordt gedefinieerd als: 

a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan; 

b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voorzover 
geen bouwwerk zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist, één en ander 
voor zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn 
bestemd of opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 

‘Sport’ 

Gronden met de bestemming ‘Sport’ zijn ter plaatse hoofdzakelijk bestemd voor sport- en speelvoorzieningen 
met de daarbij behorende overige voorzieningen. Binnen het aanwezige bouwvlak mag ten behoeve van de 
toegestane functies een gebouw worden gebouwd met een maximale bouwhoogte van 3 meter. 

1.4.3 Strijdigheid 

Op grond van het geldende bestemmingplan is het niet toegestaan om gronden met de bestemming ‘Sport’ te 
gebruiken en te bebouwen met recreatiewoningen ten behoeve van de functie ‘Recreatie’.  

Daarnaast is er ter plaatse van de bestemming ‘Recreatie’ geen zelfstandige horecagelegenheid toegestaan. 

Tot slot gaat het voornemen uit de verschillende vormen van recreatief nachtverblijf die geïnterpreteerd 
zouden kunnen worden als niet passend binnen de begripsdefinitie voor ‘kampeermiddel’ en ‘trekkershut’. 

Door middel van voorliggende bestemmingsplanherziening wordt de bestemming van het naastgelegen 
perceel met een sportbestemming gewijzigd naar een recreatiebestemming ten behoeve van de realisatie van 
zes recreatiewoningen. Daarnaast wordt het bestaande campingterrein zodanig bestemd dat het voornemen 
mogelijk wordt gemaakt en de huidige situatie wordt geactualiseerd. 

1.5 Leeswijzer 

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

Hoofdstuk 3 betreft een beschrijving van de gewenste situatie.  

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

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

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets.  

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

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

 

2.1 Ruimtelijke ontstaansgeschiedenis Noordoostpolder 

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

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

• boerderijen en dorpen als groene eilanden in de open agrarische ruimte; 

• ringen: IJsselmeerdijk en voormalige Zuiderzeedijk en de dorpenringweg; 

• radialen: het assenkruis dat de dorpenringweg met Emmeloord verbindt; 

• hiërarchische en concentrische opbouw; 

• verkaveling volgens een modulair systeem op basis van een standaardkavel (300 m x 800 m). 

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

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

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

Emmeloord is de hoofdplaats en tevens de grootste kern van de gemeente Noordoostpolder. 

2.2 Huidige situatie plangebied en omgeving  

Het plangebied ligt in het noordoosten van de kern Emmeloord te midden van het Emmelerbos. De ruimtelijke 
structuur van de omgeving wordt voornamelijk bepaald door omliggende recreatie-, sport-, en bosgronden. 

Het huidige campingterrein wordt aan de zuidzijde ontsloten op de Banterweg en wordt aan alle zijden 
begrensd door bosgronden. Het naastgelegen perceel grenst aan de oostzijde aan bosgrond en aan alle overige 
zijden aan gronden met een sportbestemming die functioneel niet als zodanig zijn ingericht. 

In afbeelding 2.1 is een luchtfoto opgenomen van de huidige situatie van het plangebied. De rode contour 
betreft een indicatieve weergave van het plangebied. 
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Afbeelding 2.1 Huidige situatie plangebied en directe omgeving (Bron: PDOK) 

Het bestaande campingterrein biedt ruimte aan een kleine zeventig kampeerplaatsen onderverdeeld in te 
huren blokhutten, stacaravans, chalets/recreatiewoningen en kampeerplaatsen. Direct langs de oprit het 
terrein op is het receptiegebouw, waarin tevens de bedrijfswoning in is gelegen, gevestigd. Daarnaast is er een 
ondergeschikte horecagelegenheid in de vorm van een kleinschalige bar aanwezig. 

In de onderstaande afbeelding 2.2 is een plattegrond van de camping weergegeven. 

 

Afbeelding 2.2 Plattegrond Camping het Bosbad (Bron: www.campinghetbosbad.nl) 
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HOOFDSTUK 3  PLANBESCHRIJVING 

3.1  Gewenste ontwikkeling 

3.1.1 Nieuwe recreatiewoningen 

Initiatiefnemer is voornemens op het naastgelegen perceel ten oosten van het huidige campingterrein een 
zestal recreatiewoningen te realiseren van circa 54 m² per huisje. Hiermee wordt ingespeeld op de recreatieve 
marktvraag (meer luxe en ruimte) waarmee de toekomstbestendigheid van het recreatiebedrijf wordt 
verstevigd. 

Ten behoeve van de inpassing van deze nieuwe recreatielocatie is een inrichtingsplan gemaakt. Deze is 
hieronder in afbeelding 3.1 weergegeven. Voor de volledige inrichtingsplan wordt verwezen naar bijlage 1 bij 
deze plantoelichting. 

 

Afbeelding 3.1 Inrichtingsplan zes nieuwe recreatiewoningen (Bron: gemeente Noordoostpolder) 

3.1.2 Herziening huidig campingterrein 

3.1.2.1 Actualisatie huidig campingterrein 

De camping biedt in de bestaande situatie naast kampeerplaatsen en verblijf in blokhutten ook ruimte voor 
stacaravans en verblijf in chalets/recreatiewoningen. Stacaravans en chalets/recreatiewoningen vallen op 
basis van het geldende bestemmingsplan niet binnen de begripsdefinitie van een ‘kampeermiddel’. Omdat het 
begrip ‘trekkershut’ niet is gedefinieerd valt niet uit te sluiten dat de recreatiewoningen (deels) wel voldoen 
aan deze definitie. Met het actualiseren van de recreatiebestemming voor het bestaande terrein wordt de 
huidige en gewenste situatie echter planologisch ingepast, zodat hierover geen twijfel kan bestaan. Hierbij 
wordt het toegestane aantal verblijfsaccommodaties vastgelegd in de planregels. 
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3.1.2.2 Zelfstandige horecagelegenheid 

In verband met de leeftijd van de huidige uitbaters van de camping is het gewenst om met het oog op de 
toekomst de mogelijkheid te creëren tot het afstoten van enkele activiteiten. In de huidige situatie beschikt de 
camping over een eigen kleinschalige (snack)bar met beperkte openingstijden. Deze horecagelegenheid levert 
financieel niet veel op. De inzet van personeel is niet haalbaar. 

Door ter plaatse een zelfstandige horecagelegenheid mogelijk te maken die niet ondergeschikt hoeft te zijn 
aan de camping ontstaat voor de huidige uitbaters van de camping de mogelijkheid om deze gronden te 
verpachten aan een derde (markt)partij. Gedacht kan worden aan een snackbar, theehuisje of kleinschalig 
pannenkoekenrestaurant met een maximaal bruto vloeroppervlakte van 150 m². Dit zorgt voor meer leven op 
de camping. Een dergelijke functie kan gezien de overige functies in de omgeving (kinderboerderij, sport etc.) 
tevens bijdragen aan een versterking van de synergie. 

Ten behoeve van deze zelfstandige horecagelegenheid is een inrichtingstekening gemaakt van een mogelijke 
invulling van dit deel van het plangebied. Afbeelding 3.2 geeft een uitsnede uit deze inrichtingstekening weer. 
Hierbij is de (mogelijke) uitbreiding van her horecagebouw weergegeven met de rode contour. Direct ten 
noorden hiervan is weergegeven hoe kan worden voldaan aan de bijbehorende parkeerbehoefte. Voor de 
volledige inrichtingstekening wordt verwezen naar bijlage 2 bij deze plantoelichting. 

 

Afbeelding 3.2 Inrichtingstekening mogelijke invulling zelfstandige horecagelegenheid (Bron: BJZ.nu) 
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3.2 Verkeer & parkeren 

3.2.1 Parkeren 

3.2.1.1 Algemeen 

Bij het opstellen van ruimtelijke plannen moet rekening worden gehouden met de parkeerbehoefte die 
ontstaat door een nieuwe ontwikkeling. De gemeente Noordoostpolder heeft in de ‘Nota Parkeernormen 
Noordoostpolder 2016’ parkeernormen en voorwaarden aan parkeervoorzieningen opgenomen. 

3.2.1.2 Berekening parkeerbehoefte 

Het plangebied ligt binnen de kern Emmeloord, maar buiten het centrum. Op basis van de parkeernormennota 
behoort het plangebied hiermee tot de ‘rest bebouwde kom’ van Emmeloord en valt het binnen ‘matig 
stedelijk gebied’ (Bon: CBS). 

In voorliggend geval wordt de camping uitgebreid met zes recreatiewoningen. Daarnaast wordt voorzien in de 
mogelijkheid tot exploitatie van een zelfstandige horecagelegenheid van maximaal 150 m² bruto 
vloeroppervlak. 

Zes nieuwe recreatiewoningen 

De recreatiewoningen kunnen op basis van de parkeernormennota het beste worden vergeleken met de 
functie ‘bungalowpark’. De bij deze functie behorende parkeerbehoefte bedraagt 1,7 parkeerplaatsen per 
bungalow. De parkeerbehoefte bestaat hiermee uit (6 * 1,7) afgerond 11 parkeerplaatsen (inclusief 
bezoekersaandeel). 

In afbeelding 3.1 is het inrichtingsplan met betrekking tot deze nieuwe recreatiewoningen weergegeven. Op 
basis van deze inrichtingstekening blijkt dat op eigen terrein in voldoende mate kan worden voorzien in de 
parkeerbehoefte. Hierbij wordt nog opgemerkt dat in de huidige situatie sprake is van een openbare 
parkeervoorziening aan de Banterweg. In de praktijk blijkt dat hier over het algemeen sprake is van een relatief 
lage bezettingsgraad. In uitzonderlijke gevallen zou dan ook nog gebruik kunnen worden gemaakt van deze 
parkeervoorziening. 

Zelfstandige horecagelegenheid 

De zelfstandige horecagelegenheid kan op basis van de parkeernormennota het beste worden vergeleken met 
de functie ‘café/bar/cafetaria’. De bij deze functie behorende parkeerbehoefte bedraagt 6 parkeerplaatsen per 
100 m² bvo. In dit bestemmingsplan is een maximum bvo van 150 m² gewaarborgd voor deze functie. De 
parkeerbehoefte bestaat hiermee uit (6 * 1,5) 9 parkeerplaatsen. 

In afbeelding 3.2 is de inrichtingstekening met betrekking tot de mogelijke invulling van deze zelfstandige 
horecagelegenheid weergegeven. Op basis van deze inrichtingstekening blijkt dat op eigen terrein in 
voldoende mate kan worden voorzien in de parkeerbehoefte. Hierbij wordt nog opgemerkt dat in de huidige 
situatie sprake is van een openbare parkeervoorziening aan de Banterweg. In de praktijk blijkt dat hier over 
het algemeen sprake is van een relatief lage bezettingsgraad. In uitzonderlijke gevallen zou dan ook nog 
gebruik kunnen worden gemaakt van deze parkeervoorziening. 

Algemeen 

Er vinden, naast de realisatie van de zes nieuwe recreatiewoningen, in beginsel nog geen overige (fysieke) 
ontwikkelingen plaats die van invloed zijn op de parkeerbehoefte. In het geval van aanvullende ontwikkelingen 
in de toekomst in relatie tot de parkeerbehoefte, wordt verwezen naar de planregels van dit bestemmingsplan 
waarin parkeerregels zijn opgenomen. Hiermee wordt geborgd dat bij verdere ontwikkelingen in alle gevallen 
moet worden voldaan aan de bijbehorende parkeerbehoefte. Gezien het vorenstaande, en de omvang van het 
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recreatieterrein, wordt echter gesteld dat er voldoende ruimte aanwezig is om bij nadere ontwikkelingen ter 
plaatse te kunnen voorzien in een passende invulling voor parkeervoorzieningen. 

Het aspect parkeren vormt hiermee geen belemmering voor het voornemen. 

3.2.2 Verkeer 

3.2.2.1  Algemeen 

Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de extra verkeersgeneratie die ontstaat 
door een nieuwe ontwikkeling. Op basis van de publicatie ‘Toekomstbestendig parkeren’ (publicatie 381, 
december 2018) van het CROW kan de verkeersgeneratie van de ontwikkeling berekend worden. Het CROW 
ontwikkelt en publiceert kennis op onder andere het gebied van verkeer en parkeren. Specifiek voor 
verkeersgeneratie en parkeren heeft het CROW de publicatie, ‘Toekomstbestendig parkeren’ opgesteld. Deze 
kencijfers zijn gebaseerd op literatuuronderzoek en praktijkervaringen van gemeenten. De kencijfers zijn 
landelijk (en juridisch) geaccepteerd en worden gezien als de meest betrouwbare gegevens met betrekking tot 
het bepalen van de verkeergeneratie en het benodigde aantal parkeerplaatsen. Overigens wordt opgemerkt 
dat bij iedere functie, in de CROW-publicatie, een maximum en minimum wordt genoemd. Dit is de 
bandbreedte. Veelal wordt bij nieuwe ontwikkelingen het gemiddelde gehanteerd.  

3.2.2.2 Verkeersgeneratie 

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

In voorliggend geval wordt de camping uitgebreid met zes recreatiewoningen. Daarnaast wordt voorzien in de 
mogelijkheid tot exploitatie van een zelfstandige horecagelegenheid van maximaal 150 m² bruto 
vloeroppervlak. 

Zes nieuwe recreatiewoningen 

De recreatiewoningen kunnen op basis van de CROW-publicatie het beste worden vergeleken met de functie 
‘bungalowpark (huisjescomplex)’. De bij deze functie behorende gemiddelde verkeersgeneratie bedraagt 2,2 
verkeersbewegingen per weekdagetmaal per bungalow. De verkeersgeneratie bedraagt hiermee afgerond 
naar boven (6*2,2) 14 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. Hiermee is in beginsel slechts sprake van een 
zeer beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen. 

Ten behoeve van de recreatiewoningen wordt er een nieuwe gezamenlijke in- en uitrit gerealiseerd die wordt 
aangesloten op de Banterweg. Een en ander is zichtbaar in afbeelding 3.1. De omliggende wegenstructuur is 
zodanig ingericht dat het extra verkeer eenvoudig en verkeersveilig kan worden afgewikkeld. 

Zelfstandige horecagelegenheid 

De zelfstandige horecagelegenheid kan op basis van de CROW-publicatie het beste worden vergeleken met de 
functie ‘café/bar/cafetaria’. Voor deze functie zijn geen verkeerskencijfers opgenomen in de CROW-publicatie. 
Het aantal verkeersbewegingen in namelijk erg afhankelijk van het aantal zitplaatsen en het autogebruik van 
de bezoekers. 

In voorliggend geval is sprake van een kleinschalige horecagelegenheid op een bestaande camping. Naar 
verwachting zal deze horecagelegenheid hoofdzakelijk bezocht worden door campingbezoekers, en hiermee te 
voet. Ten aanzien van bezoekers van buitenaf wordt met name gericht op passanten en groepen uit de 
omgeving (bv. sportverenigingen), waarvan naar verwachting een groot gedeelte te voet of per fiets zal 
komen. Gelet op de goede ontsluiting van het plangebied in zowel de huidige als toekomstige situatie worden 
geen belemmeringen ten aanzien van de verkeersafwikkeling verwacht. 

Het aspect verkeer vormt hiermee geen belemmering voor het voornemen. 
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3.2.3 Conclusie 

Op basis van het bovenstaande wordt geconcludeerd dat de aspecten ‘verkeer’ en ‘parkeren’ geen 
belemmering vormen voor het planvoornemen.   
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HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit plangebied geldende uitgangspunten 
weergegeven. 

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Nationale Omgevingsvisie (NOVI) 

4.1.1.1 Algemeen 

Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op onze fysieke leefomgeving. Complexe opgaven 
zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie zijn nauw met elkaar verweven. Dat vraagt een 
nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter gemaakt 
kunnen worden. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) zorgt voor een gezamenlijke aanpak die leidt tot een 
duurzaam perspectief voor onze leefomgeving. Dit is nodig om onze doelen te halen en is een zaak van 
overheid en samenleving. 

4.1.1.2 Vier prioriteiten 

Aan de hand van een toekomstperspectief op 2050 brengt de NOVI de langetermijnvisie in beeld. Op nationale 
belangen wil het Rijk sturen en richting geven. Dit komt samen in vier prioriteiten. 

1. Ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie 
Nederland moet zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. In 2050 is Nederland 
klimaatbestendig en waterrobuust. Dit vraagt om maatregelen in de leefomgeving, waarmee tegelijkertijd 
de leefomgevingskwaliteit verbeterd kan worden en kansen voor natuur geboden kunnen worden. In 2050 
heeft Nederland daarnaast een duurzame energievoorziening. Dit vraagt echter om ruimte. Door deze 
ruimte zoveel mogelijk te clusteren, wordt versnippering van het landschap voorkomen en wordt de 
ruimte zo efficiënt mogelijk benut. Het Rijk zet zich in door het maken van ruimtelijke reserveringen voor 
het hoofdenergiesysteem op nationale schaal. 

2. Duurzaam economisch groeipotentieel 
Nederland werkt toe naar een duurzame, circulaire, kennisintensieve en internationaal concurrerende 
economie in 2050. Daarmee kan ons land zijn positie handhaven in de top vijf van meest concurrerende 
landen ter wereld. Er wordt ingezet op een innovatief en sterk vestigingsklimaat met een goede quality of 
life. Belangrijk is wel dat onze economie toekomstbestendig wordt, oftewel concurrerend, duurzaam en 
circulair. 

3. Sterke en gezonde steden en regio’s 
Er zijn vooral in steden en stedelijke regio’s nieuwe locaties nodig voor wonen en werken. Het liefst 
binnen de bestaande stadsgrenzen, zodat de open ruimten tussen stedelijke regio’s behouden blijven. Dit 
vraagt optimale afstemming op en investeringen in mobiliteit. Dit betekent dat voorafgaand aan de keuze 
van nieuwe verstedelijkingslocaties helder moet zijn welke randvoorwaarden de leefomgevingskwaliteit 
en -veiligheid daar stelt en welke extra maatregelen nodig zijn wanneer er voor deze locaties wordt 
gekozen. Zo blijft de gezondheid in steden en regio’s geborgd. 

4. Toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied 
Er ontstaat een nieuw perspectief voor de Nederlandse landbouwsector als koploper in de duurzame 
kringlooplandbouw. Een goed verdienpotentieel voor de bedrijven wordt gecombineerd met een 
minimaal effect op de omgevingskwaliteit van lucht, bodem en water. In alle gevallen zet het Rijk in op 
ontwikkeling van de karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit vertegenwoordigt 
een belangrijke cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, bijvoorbeeld door wildgroei 
van distributiecentra, is ongewenst en wordt tegengegaan. 
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4.1.1.3 Afwegingsprincipes 

De druk op de fysieke leefomgeving in Nederland is zo groot, dat belangen soms botsen. Het streven is 
combinaties te maken en win-win situaties te creëren, maar dit is niet altijd mogelijk. Soms zijn er scherpe 
keuzes nodig en moeten belangen worden afgewogen. Hiertoe gebruikt de NOVI drie afwegingsprincipes:  

1. Combinatie van functies gaan voor enkelvoudige functies. In het verleden is scheiding van functies vaak te 
rigide gehanteerd. Met de NOVI wordt gezocht naar maximale combinatiemogelijkheden tussen functies, 
gericht op een efficiënt en zorgvuldig gebruik van onze ruimte;  

2. Kenmerken en identiteit van een gebied staan centraal. Het verschilt tussen gebieden wat de optimale 
balans is tussen bescherming en ontwikkeling en tussen concurrentiekracht en leefbaarheid. Sommige 
opgaven en belangen wegen in het ene gebied zwaarder dan in het andere;  

3. Afwentelen wordt voorkomen. Het is van belang dat de leefomgeving zoveel mogelijk voorziet in 
mogelijkheden en behoeften van de huidige generatie inwoners, zonder dat dit ten komst gaat van die van 
toekomstige generaties 

4.1.2  Toetsing van het initiatief aan de uitgangspunten in het rijksbeleid 

De NOVI laat zich niet specifiek uit over dergelijke lokale ontwikkelingen. De voorgenomen ontwikkeling raakt 
geen rijksbelangen als opgenomen in de NOVI.  

Wat betreft de ladder voor duurzame verstedelijking wordt het volgende opgemerkt. De Ladder is van 
toepassing op plannen die worden aangemerkt als nieuwe stedelijke ontwikkeling. Bij het bepalen of en hoe 
de Ladder moet worden toegepast, zijn de volgende vragen van belang: 

Is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling? 

Er is geen ondergrens bepaald voor wat een ‘stedelijke ontwikkeling’ is. Op basis van jurisprudentie blijkt dat 
de vraag of sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang van die 
ontwikkeling, in relatie tot de omgeving.  

Zo heeft de Afdeling uitgemaakt dat de oprichting van enkele gebouwen voor verblijfsrecreatie in ieder geval 
niet worden aangemerkt als 'nieuwe stedelijke ontwikkeling'. Dit blijkt uit de uitspraak ABRvS 17 september 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:3398. 

Indien sprake is van een (geringe) toename van bouwmogelijkheden, dan is doorgaans sprake van een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling. Hierbij wordt een grens van 500 m² bruto vloeroppervlakte (bvo) gehanteerd (o.a. 
uitspraak ABRvS 28 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1724). 

In voorliggend geval is sprake van een ontwikkeling bestaande uit verschillende onderdelen.  

• In de eerste plaats wordt de bestemming van de huidige camping geactualiseerd. Hiermee wordt het 
bestaande aantal plekken voor stacaravans en enkele bestaande chalets/recreatiewoningen planologisch 
ingepast. Hiermee is geen sprake van een ‘stedelijke ontwikkeling’. 

• Ten tweede wordt bebouwing ten behoeve van een zelfstandige horecagelegenheid toegestaan met een 
maximaal oppervlak van 150 m² bvo. Gezien het toegestane bvo in relatie tot de hierboven bedoelde 
uitspraken van de Afdeling, wordt geconcludeerd dat hiermee geen sprake van een ‘stedelijke 
ontwikkeling’. 

• Daarnaast wordt de camping op een naastgelegen perceel uitgebreid met zes recreatiewoningen. Gezien 
het beperkte aantal recreatiewoningen waarmee de camping wordt uitgebreid in relatie tot de hierboven 
bedoelde uitspraken van de Afdeling, wordt geconcludeerd dat hiermee op zichzelf slechts sprake is van 
“de oprichting van enkele gebouwen voor verblijfsrecreatie”. 

Aangezien in voorliggend geval sprake is van een aantal te onderscheiden ontwikkelingen, die weliswaar op 
zichzelf gezien niet ladderplichtig zijn maar in samenhang mogelijk wel, wordt hierna getoetst aan de ladder 
voor duurzame verstedelijking. 
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4.1.2.1 Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking 

Artikel 3.1.6 lid 2 van de Bro geeft aan dat de toelichting van een ruimtelijk plan dat een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling mogelijk maakt, moet voldoen aan een aantal voorwaarden: a. er wordt beschreven dat de 
voorgenomen stedelijke ontwikkeling voorziet in een behoefte; b. indien het bestemmingsplan die 
ontwikkeling mogelijk maakt buiten het bestaand stedelijk gebied, een motivering waarom niet binnen het 
bestaand stedelijk gebied in die behoefte kan worden voorzien. 

Beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen ontwikkeling 

Uit het provinciale ‘Beleidsplan Recreatie&Toerisme Flevoland’ blijkt dat de Flevolandse bevolking de komende 
jaren blijft groeien. Tot 2030 komen er bijna 70.000 inwoners bij waarmee ook de vraag naar 
vrijetijdsactiviteiten toeneemt. En ook in nabijgelegen steden Amsterdam en Utrecht blijft het inwonertal 
groeien. Verder neemt het inkomend toerisme naar Nederland tot 2025 toe, naar verwachting gaat het om 
een jaarlijkse groei van 2%. Flevoland kan hier in de huidige situatie een deel van opvangen. En daarbij, de 
toeristenstroom richting Amsterdam is inmiddels zo groot dat wordt ingezet op spreiding naar andere regio’s 
waaronder Flevoland. 

Ook binnen de gemeente Noordoostpolder is al jaren sprake van een toename van het aantal 
verblijfsrecreanten. Het aantal overnachtingen nam in 2019 toe met 16% ten opzichte van het jaar ervoor. 
Naar verwachting zet deze stijgende trend zich de komende jaren voort. Er wordt in Nederland richting 2030 
een groei van 50% van het aantal internationale toeristen verwacht, en 27% groei van binnenlands toerisme. 

Onder invloed van diverse trends en ontwikkelingen is ook de kwalitatieve vraag van de recreant en toerist 
continu in beweging. Uit marktanalyses blijkt dat aan de vraagzijde van de toeristische markt steeds meer 
behoefte aan luxe en comfort ontstaat. Uit onderzoek van NBTC-NIPO1 blijkt dat in de gemeente 
Noordoostpolder sprake is van een bovengemiddeld percentage van verblijf in vakantiehuisjes op een park ten 
opzichte van overige typen verblijfsaccommmodaties. De vraag naar meer luxe is niet specifiek voor één 
doelgroep, maar is breed in de markt waar te nemen. Het is daarom kansrijk om in te zetten op 
kwaliteitsverbetering in de breedste zin van het woord. Doelgroepen die daar specifiek gevoelig voor zijn en 
die dus kansen bieden voor Noordoostpolder zijn vaak mensen met een hoger inkomen of senioren. Ook is er 
een groeiende behoefte aan ruimte, natuur en rust als tegenhanger voor de toenemende hectiek in het leven 
van veel Nederlanders. Omdat Noordoostpolder deze drie waarden kan bieden, is het interessant om in te 
zetten op de groep die hiernaar op zoek is. 

Om alle doelgroepen te kunnen bedienen is passend aanbod nodig. In Noordoostpolder zijn veel campings en 
relatief weinig accommodaties met vakantiehuisjes. Gezien de marktontwikkelingen is het verstandig om 
ruimte te bieden voor de ontwikkeling van dergelijke type accommodaties. 

Toetsing 

Met de realisatie van de zes extra vakantiewoningen, en de overige ontwikkelingsmogelijkheden die worden 
toegestaan, wordt aansluiting gezocht bij de hedendaagse verblijfsrecreatie marktvraag, waar sprake is van 
een groei in de vraag naar luxere vormen van verblijf waaronder vakantiehuizen met de bijbehorende 
voorzieningen. Door een uitbreiding van de mogelijkheden kan daarnaast beter worden ingespeeld op de 
marktvraag. Zo wordt het naargelang de marktvraag mogelijk om tot een bepaald maximum kampeerplaatsen 
om te zetten in ruimte voor nieuwe vakantiehuisjes of andere luxere verblijfsvarianten. Blijkens de huidige 
marktvraag wordt hiermee voorzien in een actuele behoefte en ontstaat voor de uitbaters van de camping 
tevens meer flexibiliteit in de bedrijfsvoering. 

Hier wordt geconcludeerd wordt dat voorliggende ontwikkeling aansluit op de verblijfsrecreatie behoefte in 
Emmeloord en de gemeente Noordoostpolder. 

Binnen of buiten bestaand stedelijk gebied 

De zes nieuwe recreatiewoningen worden gerealiseerd op gronden die in de huidige situatie reeds deels zijn 
bebouwd en volledig zijn voorzien van een bestemming ten behoeve van stedelijke functies (Sport). Gezien de 
ligging van het bestaande recreatieterrein is logischerwijs ook voor de uitbreiding gezocht naar een 
nabijgelegen locatie in een natuurlijke omgeving. De nieuwe bebouwing zal zich qua maat en schaal voegen in 

                                                                 

1 Dagrecreatie en vakanties van Nederlanders in Flevoland, NBTC-NIPO Research, Den Haag, februari 2018 
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de omgeving. De overige uitbreidingen van de mogelijkheden vinden plaats ter plaatse van het huidige 
campingterrein, en hiermee tevens binnen bestaand (bebouwd) stedelijk gebied. Hiermee is sprake van zuinig 
en zorgvuldig ruimtegebruik, indachtig het doel van de ladder voor duurzame verstedelijking, waarbij wordt 
gestreefd naar een optimale benutting van de ruimte in stedelijk gebied. 

Geconcludeerd wordt dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid en het plan voldoet aan de Ladder 
voor duurzame verstedelijking. 

4.2 Provinciaal beleid 

4.2.1 Omgevingsvisie FlevolandStraks 

4.2.1.1 Algemeen 

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

• Het Verhaal van Flevoland (fysieke omgeving), 

• Krachtige Samenleving (sociaal-economische omgeving), 

• Ruimte voor Initiatief (bestuurlijke omgeving). 

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

• Duurzame Energie 

• Regionale Kracht 

• Circulaire Economie 

• Landbouw: Meerdere Smaken 

4.2.1.2 Recreatie en toerisme 

Specifiek ten aanzien van recreatie en toerisme is in de omgevingsvisie onder andere het volgende te lezen: 

“De voorzieningen voor recreatie en toerisme vergen continu aandacht om in de markt te blijven. Stap voor 
stap gaan we met partners de kwaliteiten van deze gebieden op een volgend hoger niveau brengen.” 

4.2.1.3 Toetsing 

De voorgenomen ontwikkeling gaat in beginsel uit van het uitbreiden van een bestaande camping met zes 
recreatiewoningen en het toestaan van een zelfstandige horecagelegenheid ter vervanging van de bestaande 
ondergeschikte horecagelegenheid. Hiermee wordt ingespeeld op de hedendaagse recreatieve 
marktontwikkeling waarbij er steeds meer vraag is naar luxere vormen van recreatief (nacht)verblijf met 
bijbehorende voorzieningen. Ook het planologisch inpassen van de bestaande chalets/recreatiewoningen en 
de gewijzigde bouwmogelijkheden werken hierin mee. Met deze ontwikkeling wordt bijgedragen aan de 
toekomstbestendigheid van een bestaand recreatief bedrijf in de polder.  

Gelet op vorenstaande sluit het voornemen goed aan bij de uitgangspunten van de Omgevingsvisie 
FlevolandStraks.  
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4.2.2 Omgevingsprogramma Provincie Flevoland 

4.2.2.1 Algemeen 

In de komende jaren treedt naar verwachting de Omgevingswet in werking. Op dat moment moet elke 
provincie beschikken over een Omgevingsvisie, een of meer programma's en een Omgevingsverordening. Het 
op 27 februari 2019 door de Provinciale Staten van de provincie Flevoland vastgestelde Omgevingsprogramma 
Flevoland vindt haar grondslag dan ook in de Omgevingswet. Daarnaast is de grondslag te vinden in diverse 
vigerende wetten, zoals de Waterwet, de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder en de Wet 
natuurbescherming. Het Omgevingsprogramma omvat daarmee de op dit moment verplichte plannen: het 
milieubeleidsplan, het regionale waterplan en het verkeer- en vervoersplan. 

In 2017 hebben Provinciale Staten de Omgevingsvisie FlevolandStraks vastgesteld. Hierin is in hoofdlijnen de 
strategische visie op de toekomst van Flevoland weergegeven. 

In dit (eerste) Omgevingsprogramma Flevoland is er voor gekozen al het bestaande beleid voor de 
ontwikkeling, het gebruik, het beheer, de bescherming of het behoud van de fysieke leefomgeving te bundelen 
in één programma dat digitaal beschikbaar is. Met de vaststelling van het Omgevingsprogramma is dan ook 
een groot aantal beleidsnota's komen te vervallen Op deze wijze zijn de provinciale beleidskeuzes compact 
beschreven en is de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen het beste gewaarborgd. 

De provincie streeft ernaar om dit programma jaarlijks te actualiseren en waar nodig aan te vullen met overig 
provinciaal beleid. Zo kunnen in volgende versies onderwerpen worden toegevoegd die betrekking hebben op 
bijvoorbeeld economisch of sociaal beleid. Ook kunnen programma's worden toegevoegd met een meer 
gebiedsgebonden of thematische aanpak. 

Op basis van de aard en omvang van de concrete ontwikkeling is in voorliggend geval met name hoofdstuk 1 
‘Ruimte’ van het Omgevingsprogramma van belang. 

4.2.2.2 Ruimte 

Algemeen 

Het belangrijkste doel van de provincie is een goede woon-, werk- en leefomgeving in heel Flevoland. Daarbij 
moet verstedelijking worden ingepast in een hoogwaardig landschap en passen bij de gerealiseerde en de 
geplande infrastructuur. Aantrekkelijke woongebieden in een groen-blauwe omgeving maken Flevoland 
concurrerend met andere gebieden. Er is sprake van overloop uit de drukke, dure Randstad naar een ruimer, 
goedkoper Flevoland (push factor). Ook kiezen mensen bewust voor het attractieve woonmilieu van Flevoland 
(pull factor). 

De provincie wil verdere grootschalige ontwikkelingen mogelijk maken en deze deels zelf ter hand nemen, 
samen met partners. De provincie is bereid om ruimte te reserveren voor functies waarvoor in omliggende 
regio's onvoldoende ruimte is. De voorwaarde daarvoor is een evenwichtige ontwikkeling. Samen met partners 
binnen en buiten het gebied biedt de provincie zicht op oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, die 
het tempo van de ruimtelijke ontwikkelingen in Flevoland met zich meebrengt. Het gaat hierbij bijvoorbeeld 
om achterblijvende bereikbaarheid, voorzieningenniveau en werkgelegenheid. 

Stedelijk gebied 

Het verstedelijkingsbeleid is gericht op de ontwikkeling van vitale steden en dorpen. Het beleid maakt behoud 
en versterking van de kwaliteit van de fysieke omgeving mogelijk. Het gaat hierbij om efficiënt ruimtegebruik, 
kwaliteitsverbetering en herstructurering van het stedelijk gebied en versterking van het draagvlak voor 
voorzieningen. Deze doelen worden gediend door de stedelijke ontwikkeling van de kernen te bundelen. 
Nieuwe bebouwing wordt geconcentreerd in of aansluitend aan het bestaande bebouwde gebied. Dit 
ondersteunt de optimale benutting van infrastructuur en centrumvorming rondom belangrijke 
vervoerknooppunten. 
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Het provinciale bundelingsbeleid is gebaseerd op enkele principes waarvan onderstaande in voorliggend geval 
het meest van belang zijn: 

• De specifieke ruimtelijke kwaliteiten van steden en dorpen worden benut door de kwaliteit van deze 
kenmerken te behouden en te versterken. 

• Stedelijke uitbreiding moet aansluiten bij bestaande ruimtelijke structuren, zodat de vitaliteit van de 
kernen wordt ondersteund. 

• De omvang van nieuwe ruimte voor wonen, werken en voorzieningen moet in verhouding staan tot 
de grootte van de kern en de positie ervan in de stedelijke en groen-blauwe hoofdstructuur. 

Van de gemeenten wordt verwacht dat zij het provinciale bundelingsbeleid vertalen in lokaal beleid en in 
concrete (ruimtelijke) plannen. 

Verstedelijking (wonen) 

Het in balans houden van uitbreiding en herstructurering vormt de basis voor een kwaliteitsslag voor het 
gehele bebouwde gebied. Een goede woonkwaliteit voor iedereen is het uitgangspunt. Naast de woning is 
daarbij ook de woonomgeving belangrijk. Het gaat om kwaliteiten als voorzieningen, groenstructuren, 
recreatiemogelijkheden, veiligheid en een schone omgeving. De herstructurering wordt zo mogelijk 
gestimuleerd door de inzet van rijksmiddelen voor stedelijke vernieuwing. 

Werklocaties 

De ontwikkeling en realisatie van werklocaties is een verantwoordelijkheid van gemeenten en private partijen 
en is sterk afhankelijk van marktontwikkelingen. Met het provinciaal locatiebeleid vervult de provincie een 
faciliterende, ondersteunende, gebiedsvertegenwoordigende en regisserende rol. Het locatiebeleid draagt bij 
aan de volgende doelstellingen: 

• versterking van de economische ontwikkeling van Flevoland; 

• beheersing van de mobiliteit door een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer en fiets; 

• efficiënt gebruik van infrastructuur en vervoermiddelen; 

• verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid. 

Het locatiebeleid voor het stedelijk gebied is gericht op een voldoende gedifferentieerd aanbod van 
werklocaties in Flevoland, zodat er voor ieder bedrijf en instelling een geschikte locatie gevonden kan worden. 
Daarbij moeten zowel kwantiteit als kwaliteit zodanig zijn dat het aansluit bij de regionale vraag en een 
optimale bijdrage levert aan de vitaliteit van steden en dorpen. 

4.2.2.3 Toetsing van het initiatief aan het ‘Omgevingsprogramma Provincie Flevoland’ 

Met de ontwikkeling wordt bijgedragen aan het bieden van flexibiliteit in de bedrijfsvoering van een recreatief 
bedrijf in Emmeloord. Hiermee wordt de toekomstbestendigheid van het bedrijf versterkt en wordt tevens 
bijgedragen aan een versterking van het verblijfsrecreatieve product in Emmeloord en de provincie Flevoland. 
Het voornemen is dan ook in overeenstemming met het ‘Omgevingsprogramma Provincie Flevoland’. 

4.2.3 Omgevingsverordening Provincie Flevoland 

4.2.3.1 Algemeen 

In de Omgevingsverordening van provincie Flevoland zijn alle regels vastgelegd die de provincie hanteert op 
het gebied van onder andere wegen, water, milieu, bodem, natuur, wonen en ruimte. Dit kunnen zowel regels 
zijn voor burgers of bedrijven als (instructie-)regels voor andere overheden. 
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4.2.3.2 Relevante artikelen 

In geval van voorgenomen ontwikkeling is met name artikel 7.5 van de omgevingsverordening van belang. 

Artikel 7.5 (Bescherming) - Natuurnetwerk Nederland 

1. Een ruimtelijk plan of besluit, voor zover het betrekking heeft op een gebied binnen of nabij de 
aangewezen het Natuurnetwerk Nederland: 

a. strekt mede tot bescherming, instandhouding en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken 
en waarden van dat gebied; 

b. maakt activiteiten alleen mogelijk als die ten opzichte van het ten tijde van de 
inwerkingtreding van deze titel van de verordening geldende bestemmingsplan, mits die per 
saldo niet leiden tot een significante aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden, of 
tot een significante vermindering van de oppervlakte van die gebieden, of van de samenhang 
tussen die gebieden. 

2. Voor zover een bestemmingsplan strijdig is met de bescherming en de mogelijkheden bedoeld in het 
eerste lid stelt de gemeenteraad binnen drie jaar na het inwerkingtreden van deze titel dat plan 
opnieuw vast met inachtneming van de bepalingen in het eerste lid. 

4.2.3.3 Toetsing van het initiatief aan artikel 7.5 van de Omgevingsverordening  

De locatie waar voorgenomen ontwikkeling betrekking of heeft ligt op minimaal 500 meter afstand van 
gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) behoren. Zoals wordt aangegeven in paragraaf 5.7.2.3 
kunnen, gelet op de aard en omvang van de ontwikkeling in relatie tot de afstand tot het NNN, negatieve 
effecten op de gebieden die behoren tot het NNN redelijkerwijs worden uitgesloten. Geconcludeerd wordt dat 
de voorgenomen ontwikkeling in lijn is met artikel 7.5 van de Omgevingsverordening Flevoland. 

4.2.4 Toetsing aan het provinciaal beleid 

Geconcludeerd wordt dat voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met de uitgangspunten uit het 
provinciaal beleid. 

4.3 Gemeentelijk beleid 

4.3.1 Structuurvisie Noordoostpolder 2025 

4.3.1.1 Algemeen 

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

4.3.1.2 Recreatie en toerisme 

Mensen onttrekken zich in hun vrije tijd vaak aan de hectiek van de stad. Het platteland en de natuur, met de 
bijbehorende rust en ruimte, vormen een favoriete omgeving om te ontspannen. De gemeente 
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Noordoostpolder heeft op dit vlak veel te bieden. Het cultuurhistorisch waardevolle landschap onderscheidt 
de polder van andere gebieden en vormt een bijzonder decor voor recreatieve activiteiten. 

De recreatieve sector binnen de gemeente heeft een duidelijk plattelandstoeristisch en cultuurhistorisch 
profiel. Het unieke ruime polderlandschap, de bossen bij de rand met het oude land, het Werelderfgoed van 
voormalig eiland Schokland, de bijzondere architectuur en stedenbouwkundige opzet van Nagele en de 
Orchideeënhoeve bij Luttelgeest, het zijn allemaal recreatieve trekkers van formaat. 

De toeristisch-recreatieve markt is dynamisch en sterk in ontwikkeling. In de dagrecreatie is een trend 
zichtbaar naar themarecreatie en arrangementen. Fietsen, wandelen, het bezoek aan golfbanen, 
wellnesscentra, attractieparken en festivals neemt toe. In de verblijfsrecreatie is een trend naar uitersten 
zichtbaar. Men kiest voor ‘basic’ en authenticiteit of juist voor luxe, kwaliteit en innovatie. Natuur speelt een 
belangrijke rol in de recreatiewaarde van een gebied. 

Ambitie 

De gemeente koestert de ambitie de toeristisch-recreatieve sector verder te ontwikkelen tot een belangrijke 
economische pijler. Hierbij wordt rekening gehouden met het duurzaamheidsprincipe. Naast een economisch 
belang creëert een duurzaam ontwikkelde sector een aantrekkelijk woon- en leefklimaat voor de eigen 
bevolking en bevordert zij de sociale cohesie. 

Momenteel is er al veel te ontdekken en te beleven in de gemeente, maar dit wordt nog lang niet altijd zo 
herkend. Daarom wordt ingezet op versterking en kwaliteitsverbetering van het bestaande product door hier 
samenhang in te creëren en het imago te verbeteren. Daarnaast worden nieuwe innovatieve initiatieven 
gestimuleerd, waardoor het aanbod gedifferentieerder wordt en de gemeente Noordoostpolder zich als 
bestemming onderscheidt. Uitgangspunten zijn de kernwaarden die de gemeente in potentie in huis heeft 
zoals het cultuurhistorisch karakter en het plattelandstoerisme. Dit moet beter benut en beleefbaar worden 
gemaakt. Hierbij trekt de gemeente samen op met ondernemers, non-profitorganisaties en omliggende 
gemeenten. Het waarborgen van samenhang tussen attracties en afstemming van het (gewenste) imago is 
daarbij een belangrijk aandachtspunt. 

Om bovenstaande ambitie waar te maken en het doel te behalen heeft de gemeente Noordoostpolder het 
beleidsstuk ‘Sociaal Economisch Beleid 2020-2024’ vastgesteld. Het onderdeel ‘Toerisme en Recreatie’ maakt 
onderdeel uit van dit beleid. Hier wordt in de volgende paragraaf nader op ingegaan. 

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

In voorliggend geval is sprake van een uitbreiding van een bestaande camping. Ter plaatse worden zes 
recreatiewoningen toegevoegd en ontstaat de mogelijkheid tot exploitatie van een zelfstandige 
horecagelegenheid ter vervanging van de bestaande ondergeschikte horecagelegenheid. Deze recreatieve 
ontwikkeling vindt plaats in het Emmelerbos. Dit gebied wordt bijzonder geschikt geacht voor dergelijke 
recreatieve ontwikkelingen. 

Deze ontwikkeling draagt bij aan het verder ontwikkelen van de toeristisch-recreatieve sector en is daarmee in 
overeenstemming met de uitgangspunten zoals verwoord in de ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’. 

4.3.2  Sociaal Economisch Beleid 2020-2024 

4.3.2.1 Algemeen 

In het coalitieakkoord 2018-2022 is beschreven dat de gemeente Noordoostpolder een veranderende rol ziet 
voor de gemeente. Binnen deze nieuwe rol wordt vooral gewerkt vanuit de vraag van de samenleving. Bij het 
herijken van het Sociaal Economisch Beleid van de gemeente is dit voornemen omgezet in daden. Dit door de 
vraag van de ondernemers op te halen in zogenaamde expertarena’s. 

Dit leverde zeven mooie gesprekken op, vol inzichten. Waarbij ook duidelijk werd dat veel ondernemers met 
plezier en enthousiasme meedenken, maar niet afhankelijk zijn van de gemeente om hun onderneming 
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succesvol te laten zijn. Wel zien ondernemers kansen en bedreigingen op zich afkomen. De (gemeentelijke) 
overheid kan een rol spelen bij het verzilveren van die kansen of om bedreigingen het hoofd te bieden. 

Een van de uitdagingen is het zichtbaar maken van Noordoostpolder als een aantrekkelijke plaats om te 
wonen, werken en recreëren. Dit laatste onderwerp komt terug in het thema ‘Toerisme en Recreatie’. 

4.3.2.2 Toerisme en Recreatie 

Toerisme en Recreatie is een sector die van groeiend belang is voor Noordoostpolder. Dit blijkt uit het 
ontstaan van nieuw toeristisch aanbod en aan het groeiende aantal overnachtingen. Naast een aantal grotere 
recreatieve ondernemingen kent het gebied vanwege de schaalvergroting in de landbouw ook veel tweede tak 
bedrijven. 

Er wordt in Nederland richting 2030 een groei van 50% van het aantal internationale toeristen verwacht, en 
27% groei van binnenlands toerisme. Dit biedt kansen voor de verdere ontwikkeling van de toeristische sector 
in Noordoostpolder. Nationaal wordt ingezet op spreiding van bezoekers door het land. Ook daarin liggen 
kansen waarbij het van belang is bezoekers te trekken op basis van het eigen unieke verhaal/kenmerken en de 
kracht van Noordoostpolder. Toerisme is belangrijk voor de leefbaarheid van de dorpen en een vitaal 
buitengebied. Bijvoorbeeld omdat voorzieningen langer kunnen blijven bestaan als ook gasten van buiten 
Noordoostpolder er gebruik van maken. 

Het toekomstbeeld is dat in 2030 ‘Toerisme en Recreatie’ van groot belang zijn voor de economie van 
Noordoostpolder. Meer toeristen bezoeken Noordoostpolder. Zij verblijven hier langer en besteden meer geld. 
Toeristische ondernemers bieden samen meerdaagse arrangementen aan. Ontdekken van Noordoostpolder 
en de omgeving gaat eenvoudig, omdat er themaroutes zijn, goede parkeervoorzieningen en het unieke 
verhaal op veel plekken zichtbaar is en/of verteld wordt. Verder is er veel te beleven op het gebied van 
erfgoed en future food. Internationaal staat Noordoostpolder bekend om haar tulpen en het verhaal van de 
strijd tegen het water: Nieuw Land op de Zeebodem. Ondernemers haken aan op de Bloemenlijn en 
Waterlandlijn van het NBTC. 

4.3.2.3 Toetsing van het initiatief aan het ‘Sociaal Economisch Beleid 2020-2024’ 

Met voorliggend plan wordt bijgedragen aan een passend verblijfsrecreatief aanbod door de realisatie van 
meer luxere vormen van verblijfsrecreatie, in de vorm van chalets/recreatiewoningen en luxere voorzieningen, 
mogelijk te maken. Hiermee wordt aangesloten op de concrete verblijfsrecreatieve marktvraag. Door de 
mogelijkheid te creëren tot de realisatie van een volwaardige horecagelegenheid wordt voorzien in een nog 
aantrekkelijkere verblijfslocatie.  

Geconcludeerd wordt dat voorliggende ontwikkeling past binnen de kaders van het ‘Sociaal Economisch Beleid 
2020-2024’. 

4.3.3 Stads-DNA Emmeloord 

4.3.3.1 Algemeen 

Gemeente Noordoostpolder en woningcorporatie Mercatus hebben het initiatief genomen om onderzoek te 
doen naar de (historische) waarden van Emmeloord. Deze waarden, die zich toespitsen op het landschap, de 
stedenbouw en de architectuur, worden het “DNA van Emmeloord” genoemd. 

Het onderzoek naar het stads-DNA van Emmeloord levert een bijdrage aan de bewustwording van en zorg 
voor de ontworpen en aanwezige wederopbouwwaarden in de polderstad Emmeloord. Het resultaat dient als 
onderlegger voor beleid, visies en plannen en maakt het mogelijk het cultureel erfgoed van de stad hierin te 
verankeren. Het kan tevens dienen als basis voor ontwikkelings- en gebiedsgerichte erfgoedzorg. Ze sluit 
daarmee aan op de hoofddoelstelling van de Visie Erfgoed en Ruimte (rijksniveau) en is toegespitst op jonge 
erfgoedwaarden op gebiedsniveau. Dit onderzoek biedt duidelijkheid en tevens inspiratie. Het doel is om de 
stad te blijven ontwikkelen en nieuwe kwaliteiten toe te voegen, met respect voor de bestaande waarden. 
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4.3.3.2 De groene mantel 

Het plangebied maakt onderdeel uit van een gebied in Emmeloord dat ook wel de ‘groene mantel’ wordt 
genoemd. Dit is weergegeven op afbeelding 4.1. 

 

Afbeelding 4.1 De groene mantel van Emmeloord (Bron: dnanoordoostpolder.nl) 

De groene mantel is de multifunctionele brede groenzoom, die de polderstad aan drie zijden omsluit. De 
groene mantel omvat paden, sportvelden, een begraafplaats, volkstuinen etc. 
De groene mantel omvat minimaal een robuuste groenstrook van bomen van de eerste grootte (afmeting 
bomen, in dit geval de grootste maat bomen), met gras en/of onderbegroeiing en een voetpad. Ze wordt vaak 
begrenst door sloten. Afhankelijk van de maat en schaal van de bebouwing en achterliggende stedelijke 
structuur is de groene mantel breder of smaller (een stadsmantel is bijvoorbeeld breder en omvat meer 
functies dan een dorpsmantel. Afhankelijk van de functies, die in de groene mantel zijn opgenomen zal de 
groene mantel ook van maat verschillen). Alle tien polderdorpen en de polderstad kennen een groene mantel. 
In tegenstelling tot de polderdorpen heeft Emmeloord geen groene mantel aan de zuidzijde van de stad. Hier 
had de stad een gebouwd front gericht op de polder en bedrijventerreinen. Deze bedrijventerreinen zijn 
uitgebreid tot aan de nieuwe rijksweg. 

4.3.3.3 Toetsing van het initiatief aan het Stads-DNA Emmeloord 

In voorliggend geval is sprake van een ontwikkeling ten behoeve van de uitbreiding van een bestaande 
recreatieve voorziening in Emmeloord. Hier mee wordt bijgedragen aan het (verblijfs)recreatieve product van 
Emmeloord en de toekomstbestendigheid van een lokaal geworteld bedrijf. Binnen de ‘groene mantel’ is 
ruimte voor recreatie en sport. Hiermee is de ontwikkeling in overeenstemming met het Stads-DNA 
Emmeloord. 
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4.3.4 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat voorliggend initiatief past binnen de gemeentelijke 
beleidskaders. 
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HOOFDSTUK 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. 

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

5.1 Geluid (Wet geluidhinder) 

5.1.1 Algemeen  

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

5.1.2 Situatie plangebied 

Voorliggend plan gaat uit van de realisatie van zes recreatiewoningen en de planologische inpassing van 
overige verblijfsrecreatieve voorzieningen. Daarnaast wordt een zelfstandige horecagelegenheid mogelijk 
gemaakt. Deze functies worden in het kader van de Wgh niet aangemerkt als geluidsgevoelige objecten. Een 
nadere toetsing en/of akoestisch onderzoek in het kader van wegverkeers-, spoorweg-, of industrielawaai is 
dan ook niet noodzakelijk.  

5.1.3 Conclusie 

Het aspect geluid vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling. 

5.2 Bodemkwaliteit 

5.2.1 Algemeen 

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

5.2.2 Situatie plangebied 

In het kader van voorliggend plan heeft Sigma Bouw & Milieu in 2020 een verkennend bodemonderzoek 
uitgevoerd ter plaatse van de nieuwbouwlocatie voor de zes nieuwe recreatiewoningen. Hieronder wordt kort 
ingegaan op de belangrijkste resultaten en conclusies uit dit onderzoek. Voor de volledige 
onderzoeksrapportage wordt verwezen naar bijlage 3 bij deze toelichting. 
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zintuiglijke waarnemingen 

Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen bodemvreemde 
afwijkingen of asbestverdacht materiaal waargenomen (indicatieve waarneming). 

grond 

bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 

Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte minerale olie, polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK’s, som 10) en PCB’s (som 7) t.o.v. de achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie 
voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) wordt in deze gevallen niet overschreden zodat er uit 
milieuhygiënische overweging geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek. 

Bovengrondmengmonster MM2 bevat een verhoogd gehalte PCB’s (som 7) t.o.v. de achtergrondwaarde, de 
tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) wordt ook in dit geval niet 
overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging tevens geen directe aanleiding is tot het instellen van 
aanvullend onderzoek. 

ondergrond (0.6-1.7 m-mv) 

Ondergrondmengmonster MM3 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 
achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 

grondwater 

peilbuis 1 (3.0-4.0 m-mv) 

Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de streefwaarde, 
de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) wordt in dit geval niet 
overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging geen directe aanleiding bestaat tot het instellen van 
aanvullend onderzoek. 

Ten aanzien van het bestaande recreatieterrein wordt opgemerkt dat de kwaliteit van de bodem reeds als 
passend bij de recreatieve functie, en hiermee bij langdurig verblijf van personen, wordt gezien. Aangezien ter 
plaatse sinds vaststelling van het bestemmingsplan “Emmeloord, Noord en Oost” naar verwachting geen 
bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden wordt een bodemonderzoek hier niet nodig geacht.  

5.2.3 Conclusie  

Geconcludeerd wordt dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt voor voorliggend plan. 

5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1 Beoordelingskader  

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

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

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

5.3.1.1 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate  

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

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

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

 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.  

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

5.3.1.2 Besluit gevoelige bestemmingen  

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

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

5.3.2 Situatie plangebied 

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

Tot slot wordt geconcludeerd dat met deze ontwikkeling geen gevoelige bestemming in het kader het Besluit 
gevoelige bestemmingen wordt gerealiseerd.  

5.3.3 Conclusie 

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

5.4 Externe veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet worden voldaan aan strikte risicogrenzen. Een en ander brengt met zich mee dat nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 
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• het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 
• de Regeling externe veiligheid inrichtingen (Revi); 
• het Registratiebesluit externe veiligheid; 
• het Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015); 
• het Vuurwerkbesluit. 

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

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

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

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

5.4.2 Situatie in en bij het plangebied 

Aan hand van de Risicokaart is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het plangebied. Op de 
Risicokaart staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, explosieve en giftige stoffen, 
grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de Risicokaart dertien soorten rampen 
weergegeven. In afbeelding 5.1 is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied 
(aangegeven met de blauwe onderbroken omlijning) en de directe omgeving weergegeven.  

 

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

http://www.risicokaart.nl/
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Uit de inventarisatie blijkt dat de locatie:  

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

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

stoffen. 

In dit kader wordt nog opgemerkt dat er met de realisatie van een zelfstandige horecagelegenheid geen 
risicobron wordt toegevoegd. 

5.4.3 Conclusie 

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

5.5 Milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

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

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

5.5.2 Gebiedstypen  

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

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

Het plangebied is gelegen in de groene mantel in het noordoosten van de kern Emmeloord. Rondom de locatie 
zijn verscheidene recreatie- en sportfuncties gevestigd waaronder een sportcentrum, kinderboerderij en 
meerdere sportverenigingen. Vanwege de verscheidenheid aan functies kan de omgeving van het plangebied 
het beste worden aangemerkt als ‘gemengd gebied’. 
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Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

5.5.3  Situatie plangebied 

5.5.3.1 Algemeen 

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

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

5.5.3.2 Externe werking 

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

De nieuwe recreatiewoningen kunnen het beste kan worden vergeleken met reguliere woonfuncties. 
Woonfuncties zijn niet aan te merken als milieubelastende functies en zijn daarom niet van negatieve invloed 
op het woon- en leefklimaat van omliggende woonfuncties. 

Met betrekking tot de zelfstandige horecagelegenheid wordt opgemerkt dat enkele lichte horecavormen 
worden toegestaan. Dit betreft hiermee in alle gevallen maximaal milieucategorie 1 horeca, zonder een 
bijbehorende richtafstand in het omgevingstype ‘gemengd gebied’. Van enige vorm van aantasting van het 
woon- en leefklimaat van milieugevoelige functies in de omgeving is dan ook geen sprake. In dit kader wordt 
nog opgemerkt dat de bijbehorende milieubelasting kleiner is dan de milieubelasting behorend bij de 
bestaande camping. 

5.5.3.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of nieuwe functie(s) binnen het plangebied hinder ondervinden van bestaande 
functies in de omgeving en andersom of de nieuwe functie(s) de bedrijfsvoering of 
ontwikkelingsmogelijkheden van omliggende bedrijven aantasten. De functie ‘wonen’ is aan te merken als 
milieugevoelige functie. Gezien de functionele overeenkomsten tussen de functies ‘wonen’ en 
‘recreatiewoning’, waarbij in beide gevallen sprake is van een situatie waarin met een zekere regelmaat en 
gedurende langere tijd personen zullen verblijven, komt daarom in het kader van een goede ruimtelijke 
ordening aan de recreatiewoningen een zekere mate van bescherming tegen geluidhinder toe. 

Rondom de locatie van de nieuwe recreatiewoningen zijn meerdere milieubelastende functies gelegen. In de 
onderstaande tabel worden de meest relevante milieubelastende activiteiten/functies benoemd welke zijn 
gelegen in de nabijheid van het plangebied. Tevens is aangegeven tot welke milieucategorie deze activiteit of 
functie (maximaal) wordt gerekend, welke richtafstand aangehouden moet worden tussen het plangebied en 
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het bestemmingsvlak van de betreffende milieubelastende functie en wat de daadwerkelijke minimale afstand 
hiertussen bedraagt. 

Functie Categorie Grootste richtafstand 
‘gemengd gebied’ 

Daadwerkelijke minimale 
afstand (circa) 

Kinderboerderij 
Banterweg 2C 

2 10 meter voor geur en 
geluid 

150 meter 

Veldsportcomplex (met verlichting) 
Sportlaan 87D 

3.1 30 meter voor geluid 0 meter 

Veldsportcomplex (met verlichting) 
Banterweg 2 

3.1 30 meter voor geluid 26 meter 

Zwembad niet overdekt 
Boslaan 30 

4.1 100 meter voor geluid 100 meter 

Sporthallen 
Boslaan 28 

3.1 30 meter voor geluid 180 meter 

In de eerste plaats wordt nogmaals opgemerkt dat de afstanden in beginsel worden gemeten tussen enerzijds 
de grens van de bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van 
de gevel van een milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is. Dit is ook het 
uitgangspunt geweest voor bovenstaande tabel. Op basis van de uitkomsten wordt niet voldaan aan de 
richtafstanden voor het aspect ‘geluid’ ten aanzien van de twee omliggende veldsportcomplexen. 

Wanneer echter wordt gemeten tussen de grens van de daadwerkelijk aanwezige milieubelastende functies en 
de te realiseren recreatiewoningen ontstaat een genuanceerder beeld.  

Aan de Banterweg 2 is een atletiekvereniging gevestigd met een bijbehorende atletiekbaan. De afstand tussen 
de dichtstbijzijnde milieubelastende functie, te weten de atletiekbaan, en de recreatiewoningen bedraagt 
minimaal 40 meter. Ter plaatse van de recreatiewoningen wordt in dit geval dan ook een acceptabel woon- en 
leefklimaat verwacht. 

Aan de Sportlaan 87D is een gecombineerde korfbal- en hockeyvereniging met buitenvelden met verlichting 
gevestigd. De afstand tussen de dichtstbijzijnde milieubelastende functie, te weten één van de sportvelden, en 
de geprojecteerde recreatiewoningen bedraagt circa 30 meter. Hiermee wordt formeel mogelijk (afhankelijk 
van de exacte locatie van de recreatiewoningen) niet aan de richtafstand voor ‘geluid’ voldaan. Opgemerkt 
wordt er tussen beide functies een dichte groenstrook aanwezig is. Naar verwachting zal er in verband met 
deze dichte groenstrook ter plaatse van de recreatiewoningen nauwelijks sprake zijn van lichthinder. Ook zal 
deze groenstrook in enige mate voorzien in een barrièrewerking met betrekking tot geluidhinder. Ter plaatse 
van de recreatiewoningen wordt al met al dan ook een aanvaardbaar woon- en leefklimaat verwacht. 

5.5.4 Conclusie 

Het aspect milieuzonering vorm geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van dit bestemmingsplan. 

5.6 Ecologie 

5.6.1 Algemeen  

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

5.6.2.1 Algemeen  

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Wet natuurbescherming beschermd. 

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

5.6.2.2 Natura 2000-gebieden 

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

Het plangebied ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied het 
‘IJsselmeer’ is gelegen op een zeer ruime afstand van 10 kilometer. 

Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten 
en habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige 
aantallen/arealen voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten 
binnen een Natura 2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de 
instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de mogelijke 
externe werking van de beoogde ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het van belang om 
te toetsen of de realisatie van de beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden waarvoor dit gebied is 
aangewezen. Hiervoor is in elk geval een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk.  

Gelet op de onderlinge afstand is directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht etc.) niet aan de orde. Naast 
directe hinder dient tevens te worden gekeken naar de mogelijke toename van stikstofdepositie op kwetsbare 
habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. In dit kader wordt opgemerkt dat in voorliggend geval geen 
sprake is van grootschalige bouwwerkzaamheden. Het langdurig gebruik van zwaar materieel is dan ook niet 
aan de orde. Daarnaast is het aantal verkeersbewegingen tijdens de bouwfase zeer beperkt. Hiermee wordt 
gesteld dat de met dit plan gemoeide emissie van stikstof in het licht van de onderlinge afstand 
verwaarloosbaar is. 

Naar verwachting leidt voorliggende ontwikkeling niet tot een meetbare depositie NOx op Natura 2000-
gebieden. Er hoeft geen Wet natuurbescherming-vergunning aangevraagd te worden. 

5.6.2.3 Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

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

Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN is gelegen op minimaal 500 afstand ten oosten van het 
plangebied. In afbeelding 5.2 is de ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN weergegeven. 
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Afbeelding 5.2 Ligging van het plangebied ten opzichte van het NNN (Bron: Provincie Flevoland) 

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

5.6.3 Soortenbescherming  

5.6.3.1 Algemeen 

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

5.6.3.2 Situatie plangebied 

In voorliggend geval heeft Jansen&Jansen groenadviesbureau ter plaatse van de nieuwbouwlocatie van de zes 
recreatiewoningen een quickscan flora en fauna uitgevoerd. Hierna worden de belangrijkste resultaten en 
conclusies van het onderzoek beknopt samengevat. Voor de volledige onderzoeksrapportage wordt verwezen 
naar bijlage 4 van deze toelichting. 
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5.6.3.2 Resultaten quickscan flora en fauna 

Ter plaatse zijn geen specifiek beschermde flora en/of fauna soorten aangetroffen. Op basis van de quickscan 
kan overtreding van de Wet natuurbescherming dan ook redelijkerwijs worden uitgesloten. Wel worden de 
volgende adviezen gegeven: 

• Omliggende groenstroken kunnen gebruikt worden door enkele algemene amfibiesoorten (bruine kikker en 
gewone pad). Hierdoor dienen werkzaamheden nabij de groenstroken op een amfibievriendelijke wijze te 
worden uitgevoerd; 

• Werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd tijdens de piek van het broedseizoen die globaal tussen 15 
maart en 15 augustus is. Let op! Ook buiten de piek van het broedseizoen zijn actieve nesten beschermd. Als 
er een actief nest wordt aangetroffen, dan moeten de werkzaamheden worden gestaakt; 

• Het is mogelijk dat algemene grondgebonden zoogdiersoorten, waaronder algemene muizensoorten en 
konijnen gebruik maken van het plangebied. Voor de te verwachten soorten geldt op basis van provinciaal 
soortenbeleid een ontheffing bij ruimtelijke ontwikkeling. Wel geldt een algemene zorgplicht richting deze 
soorten. Aan deze zorgplicht kan invulling worden gegeven door, wanneer hier gewerkt wordt, handmatig te 
werken en door te werken buiten de kwetsbare periode van voortplanting en winterrust. De periode van 15 
augustus tot 1 december is hiervoor het meest geschikt. 

5.6.4 Conclusie 

Het aspect ecologie vormt geen belemmering voor de in dit plan besloten ontwikkeling. 

5.7 Archeologie & Cultuurhistorie  

5.7.1 Archeologie  

5.7.1.1  Algemeen  

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

5.7.1.2 Situatie plangebied 

De gemeenteraad van Noordoostpolder beschikt over een archeologische verwachtings- en 
beleidsadvieskaart. Op basis van de archeologische verwachtingskaart beschikt het plangebied over een lage 
tot middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Doorvertaald naar de archeologische beleidsadvieskaart 
houdt dit in dat met betrekking tot ruimtelijke ontwikkelingen ter plaatse de beleidscategorie ‘W-8’ van 
toepassing is. Een en ander is weergegeven in de onderstaande afbeelding waarbij het plangebied steeds met 
de rode omlijning is weergegeven.  
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Afbeelding 5.4  Uitsnede archeologische verwachtings- (links) en beleidsadvieskaart (rechts) (Bron: Gemeente 
Noordoostpolder) 

Binnen de beleidscategorie ‘W-8’ bestaat er voor de noodzaak tot archeologisch onderzoek een 
vrijstellingsgrens tot 10.000 m². In voorliggend geval is sprake van een ontwikkeling van een beduidend 
kleinere omvang. Een archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. 

5.7.2 Cultuurhistorie  

5.7.2.1 Algemeen  

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

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

5.7.2.2 Situatie plangebied 

Er bevinden zich in het plangebied of in de directe omgeving geen rijks- danwel gemeentelijke monumenten of 
andere cultuurhistorische waarden die negatieve effecten zouden kunnen ondervinden in verband met 
voorliggende ontwikkeling. Gesteld wordt dat het aspect cultuurhistorie geen belemmering vormt voor het 
initiatief. 

5.7.3 Conclusie  

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

5.8 Besluit milieueffectrapportage  

5.8.1 Algemeen  

De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in 
deze integrale afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met milieueffectrapportage in 
aanraking komen: 
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• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is. 

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

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

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

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

5.8.2 Situatie plangebied 

In voorliggend geval wordt voorzien in directe eindbestemmingen. Indien activiteiten worden mogelijk 
gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en die de daarin opgenomen 
drempelwaarden overschrijden, sprake is van een m.e.r-beoordelingsplichtig plan. 

Voorliggende ontwikkeling is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. In de D-lijst de 
volgende activiteit opgenomen: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van “ d. permanente kampeer- en 
caravanterreinen”. 

In dit geval is sprake van de wijziging en uitbreiding van een permanent kampeer- en caravanterrein, waardoor 
toetsing aan de drempelwaarden dient plaats te vinden. De drempelwaarden zijn ten aanzien van de hiervoor 
genoemde activiteit als volgt: 

1. 250.000 bezoekers of meer per jaar, 
2. een oppervlakte van 25 hectare of meer, 
3. 100 ligplaatsen of meer of 
4. een oppervlakte van 10 hectare of meer in een gevoelig gebied. 

In relatie tot bovengenoemde drempelwaarden is in voorliggend geval sprake van een ontwikkeling van een 
beduidend kleinere omvang. Van een directe m.e.r.-plicht is dan ook geen sprake. Desalniettemin dient, gelet 
op de aard en omvang van het project, wel een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. In bijlage 5 
bij deze toelichting is de bij dit plan behorende aanmeldnotitie vormvrije m.e.r. beoordeling opgenomen. De 
vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt duidelijk dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling beperkt zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een 
plan-m.e.r. noodzakelijk maakt. 

5.8.3 Conclusie  

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-plichtig. Tevens zijn geen significant negatieve effecten te verwachten als 
gevolg van de vaststelling van dit bestemmingsplan.  
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HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN 

6.1 Algemeen 

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

6.2 Beleidskaders 

6.2.1 Waterbeheerplan 2016-2021 

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

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

6.2.2  Stroomgebiedsvisie Flevoland (2003) 

De Noordoostpolder is gelegen binnen het plangebied van de stroomgebiedsvisie Flevoland. In de watervisie 
voor 2015 wordt het plangebied aangeduid als een gebied met een vitaal watersysteem. 

Voor de gemeente Noordoostpolder zijn de wateropgaven onderverdeeld in een aantal generieke maatregelen 
en in de resterende wateropgave. De generieke maatregelen houden onder andere in: 

• afvoerblokkering in natuurgebieden; 

• vasthouden van water in natuurgebieden en landbouwgebied; 

• realisatie van duurzame oevers. 

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

6.2.3 Beleid gemeente Noordoostpolder en waterschap Zuiderzeeland 

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

Waterschap Zuiderzeeland en de gemeente Noordoostpolder hebben begin 2019 samen het Watertakenplan 
Noordoostpolder 2019-2024 vastgesteld. Op grond van de Waterwet is er voor gemeenten, naast het 
inzamelen en transporteren van vrijkomend stedelijk afvalwater een formele taak weggelegd voor het 
afvoeren van overtollig regenwater. In zoverre het inzamelen en transporteren van relatief schoon regenwater 
buiten de afvalwaterstroom doelmatig kan worden uitgevoerd, vindt deze gescheiden van de afvoer van het 
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stedelijk afvalwater plaats. Het bergen en vasthouden van regenwater op locatie mag niet leiden tot 
(water)overlast.  

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. Voor zover gemeentelijke maatregelen doelmatig zijn en het niet de 
verantwoordelijkheid van het Waterschap of de provincie is om maatregelen te nemen. In de Keur van het 
waterschap Zuiderzeeland, onderdeel uitmakend van de Waterwet, is aangegeven wat wel en niet mag bij 
waterkeringen en wateren (de zogenaamde waterstaatswerken). 

6.3 Watertoetsproces 

6.3.1 Algemeen 

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

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

Het bovenstaande resulteert in twee drietrapsstrategieën: 

• Waterkwantiteit (vasthouden, bergen, afvoeren); 

• Waterkwaliteit (schoonhouden, scheiden, zuiveren). 

De waterparagraaf maakt inzichtelijk hoe het vigerend waterbeleid is vertaald naar waterhuishoudkundige 
inrichtingsmaatregelen, waarmee rekening moet worden gehouden in relatie tot voorliggend plan.  

6.3.2 Proces van de Watertoets 

Waterschap Zuiderzeeland is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. 
Hierbij is voor de beantwoording van de vragen uitgegaan van maximale invulling van de middels dit 
bestemmingplan toegestane (bouw)mogelijkheden. De beantwoording van de vragen op deze wijze heeft er 
toe geleidt dat de ‘normale procedure’ van toepassing is. Hiermee is in beginsel vooroverleg met het 
waterschap noodzakelijk. Hiertoe is de waterhuishoudkundige situatie behorend bij de concrete gewenste 
situatie in beeld gebracht (zes recreatiewoningen). Hieronder wordt ingegaan op deze waterhuishoudkundige 
situatie binnen het plangebied. 

Op basis van het vooroverleg met het waterschap, waarbij het waterschap het plan inhoudelijk heeft 
geconcludeerd, wordt geconcludeerd dat voor deze ontwikkeling eigenlijk de ‘korte procedure’ van 
toerpassing is. 

Het volledige watertoetsresultaat is opgenomen als bijlage 6 bij deze plantoelichting. 

6.3.3  Waterhuishouding plangebied 

Huidige en nieuwe situatie verharding 

Zoals eerder al bleek in hoofdstuk 2 is het naastgelegen perceel grotendeels onverhard. Ter plaatste staat 
enkel een voormalige kleedruimte van circa 135 m². Dit gebouw blijft behouden als opslagruimte. 

In de nieuwe situatie worden er ter plaatse zes vakantiehuisjes gerealiseerd van circa 54 m² per huisje, 
inclusief aangebouwde bergruimte. Bij elk vakantiehuisje worden twee parkeerplaatsen gerealiseerd middels 
halfverharding. Hiermee is sprake van een maximale toename aan verharding van circa 400 m² (inclusief 
erfverharding). Hiermee bestaat op basis van het beleid van Waterschap Zuiderzeeland geen 
compensatieplicht (toename verharding minder dan 750 m²). 
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Afvalwater 

De voormalige kleedkamer is aangesloten op al bestaande riolering. Ter plaatse van de vakantiehuisjes wordt 
een nieuw rioleringssysteem aangelegd dat wordt aangesloten op de al bestaande riolering. Het afvalwater 
van de vakantiehuisjes zal dan ook, evenals het afvalwater van de bestaande camping, worden afgevoerd via 
een gescheiden rioolstelsel naar de dichtstbijzijnde AWZI. 

Hemelwater 

Schoon hemelwater wordt ter plaatse geïnfiltreerd in de bodem. Hiervoor is ter plaatse voldoende ruimte, 
mede in verband met het gebruik van halfverharding. 

Oppervlaktewater 

In het plangebied zelf is sprake van oppervlaktewater. Aan de noordzijde van het plangebied is namelijk een 
kavelsloot aanwezig. In relatie tot voorliggende ontwikkeling is echter geenszins sprake van een belemmering 
in de doorstroming, vermindering van de waterbergingsfunctie of verslechtering van de waterkwaliteit. In het 
kader van de (grond)waterkwaliteit wordt geadviseerd om niet of zo min mogelijk gebruik te maken van 
uitlogende bouwmaterialen voor daken, dakgoten en regenpijpen, zoals lood, zink of koper. Middels het 
toepassen van een coating kan uitloging ook worden voorkomen. 

6.3.4 Reactie Waterschap Zuiderzeeland 

Op 25 september 2020 heeft Waterschap Zuiderzeeland als volgt gereageerd op voorliggend plan: 

Op basis van het huidige ontwerp voor de realisatie van de zes recreatiewoningen bevat het plan op dit 
moment geen concrete ontwikkelingen die leiden tot een compensatieopgave. 

Aangezien er nog geen concrete plannen zijn om de toename in bebouwingspercentage ook geheel in te vullen 
is het te vroeg om op basis van het toelaatbare percentage een compensatieopgave te bepalen en op te 
nemen in het bestemmingsplan. Mocht in de loop der tijd wel sprake zijn van een toename van meer dan 750 
m² (sinds 2013) dan moet de initiatiefnemer waterberging realiseren en daarvoor een aanvraag voor een 
watervergunning indienen. In dat geval stelt de Keur dat de berging eerst moet worden aangelegd voordat de 
verharding wordt gerealiseerd. Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om dit zo nodig aan te 
vragen. 

6.3.5 Conclusie 

Met inachtneming van de adviezen van Waterschap Zuiderzeeland vormt het aspect ‘water’ geen belemmering 
voor voorliggend plan.  
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HOOFDSTUK 7  JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING  

7.1 Inleiding 

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

7.2  Opzet van de regels 

7.2.1. Algemeen 

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

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

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

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:  

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

7.2.2 Algemene regels 

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

• Begrippen (Artikel 1) 

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

• Wijze van meten (Artikel 2)  

Dit artikel geeft bepalingen ten aanzien van de wijze waarop moet worden gemeten bij de toepassing van 
de regels. Voorbeelden betreffen de bouwhoogte, goothoogte en de oppervlakte van bouwwerken. 

7.2.3 Bestemmingsregels 

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

• Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;  
• Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte, 

bebouwingspercentage, etc.);  
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• Specifieke gebruiksregels: omschrijving van gebruiksactiviteiten die niet of juist wel zijn toegestaan. 
Hier is ook de geldende verplichting ten aanzien van de noodzakelijke landschappelijke inpassing 
opgenomen.  

7.2.4 Algemene regels 

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

• Anti-dubbeltelregel (Artikel 5) 

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

• Algemene gebruiksregels (Artikel 6)  

Deze regel is opgenomen om aan te geven welke vormen van gebruik in elk geval wel en niet strijdig 
zijn met de aan de grond gegeven bestemming. 

• Algemene afwijkingsregels (Artikel 7) 

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

• Overige regels (Artikel 8)  

In dit artikel is aangegeven dat de wettelijke regeling waarnaar in de regels van het plan wordt 
verwezen, gelden zoals deze luiden op het moment van vaststelling van het plan. Daarnaast zijn er 
regels opgenomen ter borging van de realisatie van voldoende parkeergelegenheid en mogelijkheden 
voor laden- en lossen. 

7.2.5 Overgangs- en slotregels 

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

7.3 Verantwoording van de regels 

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

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

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd. Hierbij zullen de bestemmingen in dezelfde 
volgorde als in de regels worden behandeld. 

Horeca (Artikel 3) 

De voor ‘Horeca’ aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor horeca tot een maximaal bruto-
vloeroppervlakte van 150 m² in maximaal één gebouw, met de bijbehorende voorzieningen zoals 
parkeervoorzieningen. 
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Recreatie (Artikel 4) 

De voor 'recreatie' aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor recreatieve doeleinden, waaronder in 
ieder geval begrepen de bedrijfsmatige exploitatie van recreatief (nacht)verblijf in verblijfsaccommodaties, 
kampeermiddelen en trekkershutten. 

Binnen de bestemming zijn in totaal maximaal 46 verblijfsaccommodaties toegestaan, waarvan maximaal 6 ter 
plaatse van de nieuwe locatie voor recreatiewoningen. Voor verblijfsaccommodaties gelden specifieke 
bouwregels, waaronder een maximale bouwhoogte van 5 meter en een maximaal oppervlakte van 70 m² per 
verblijfsaccommodatie. Hiermee is verzekerd dat enkel relatief kleinschalige verblijfsaccommodaties worden 
gerealiseerd. 

Ten aanzien van de bouwregels voor het bestaande recreatieterrein is grotendeels aangesloten bij de reeds 
bestaande bouwregels. 

Hiermee is geregeld dat de reeds aanwezige vormen van recreatief nachtverblijf ruimtelijk zijn ingepast. 
Daarnaast wordt hiermee, ten behoeve van een flexibelere bedrijfsvoering en toekomstbestendigheid, een 
bredere bestemmingsomschrijving gehanteerd dan waar de in huidige situatie sprake van is. 

Voor het overige zijn er geen wijzigingen aangebracht aan de bestemmingsomschrijving.  

In de specifieke gebruiksregels is een voorwaardelijke verplichting opgenomen. Deze verplichting regelt dat ter 
plaatse van de uitbreiding met zes recreatiewoningen, moet worden voorzien in een passende 
landschappelijke inpassing conform het inrichtingsplan dat als bijlage bij de regels is opgenomen. Op de 
verbeelding is dit vastgelegd middels de aanduiding ‘specifieke vorm van recreatie – voorwaardelijke 
verplichting’. 
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HOOFDSTUK 8  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan moet besluiten om al dan niet een exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een 
exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk bestemmingsplan. Er zijn echter uitzonderingen. Het is 
mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een bestemmingsplan geen exploitatieplan wordt 
vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is verzekerd of het stellen van 
nadere eisen en regels niet noodzakelijk is. 

 

Initiatiefnemer heeft de grond waarop de uitbreiding plaatsvindt gekocht van de gemeente. De kosten die 
samenhangen met de herinrichting van het openbaar gebied zijn in de verkoopprijs verrekend. Hiermee zijn de 
kosten voor de grondexploitatie anderszins verzekerd. Daarnaast wordt een anterieure overeenkomst gesloten 
tussen initiatiefnemer en de gemeente. In de anterieure overeenkomst wordt tevens het risico van planschade 
opgenomen zodat het kostenverhaal voor de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat 
vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven. 
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HOOFDSTUK 9  VOOROVERLEG, INSPRAAK EN ZIENSWIJZEN 

9.1 Vooroverleg 

9.1.1  Het Rijk 

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

9.1.2 Provincie Flevoland 

Voorliggend plan wordt in het kader van vooroverleg toegestuurd aan de Provincie Flevoland. 

9.1.3  Waterschap Zuiderzeeland 

Het waterschap Zuiderzeeland is in de gelegenheid gesteld te reageren op voorliggend plan. Op 25 september 
2020 heeft Waterschap Zuiderzeeland gereageerd. Op basis van de huidige concrete ontwikkelingsplannen 
(zes recreatiewoningen) komt het waterschap tot de conclusie dat het op dit moment geen 
compensatieopgave bestaat. Bij verdere ontwikkelingen wordt geadviseerd vooroverleg te voeren met het 
waterschap in verband met de mogelijke noodzaak tot het realiseren van retentievoorzieningen. 

9.2 Omgevingstraject 

Op 27 juli 2020 is er een informatieavond georganiseerd. Het doel van deze avond was het informeren van 
omwonenden en overige geïnteresseerden over de ontwikkeling. Hierbij zijn de aanwezigen in de gelegenheid 
gesteld om vragen te stellen in relatie tot de ontwikkeling. De aanwezigen hebben aangegeven in beginsel 
positief tegenover deze ontwikkeling te staan. Verzocht is hen op de hoogte te houden van het vervolg van de 
procedure en rekening te houden met de aandachtspunten die zijn geuit. Alle aanwezigen zijn nadien voorzien 
van een gespreksverslag inclusief bijlagen. 

Een geanonimiseerde versie van dit gespreksverslag is als bijlage 7 bij deze plantoelichting opgenomen.  

9.3 Zienswijzen 

Deze paragraaf wordt ingevuld nadat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage heeft gelegen. 
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BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING 
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Bijlage 1 Inrichtingsplan zes recreatiewoningen 
  



Bomen

Cb Carpinus betulus haagbeuk
Tc Tilia cordata  winterlinde
Qr Quercus robur  eik
Ac Acer campestre  veldesdoorn  
Ag Alnus glutinosa  els
Ap Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 

De bomen worden aangeplant met een stamomtrek van ten minste 12-14 cm

Plantvakken Bomen

Struiken

Struiken en bomen Ecologisch gazon Wilde bloemen gras

De onderlinge afstand in de rijen is maximaal 0,85 meter. Per 0,73 m2 wordt minimaal één boom/struik geplant.
Soortkeuze voor struiken is:    
aandeel       planthoogte
5% rode kornoelje  Cornus sanguinea 50-80  cm verdraagt schaduw
5% gele kornoelje  Cornus mas  50-80  cm verdraagt schaduw
5% gewone liguster  Ligustrum vulgare 60-100 cm houdt  ‘s winters lang zijn blad
10% hazelaar  Corylus avellana 50-80 cm verdraagt schaduw
5% vogelkers  Prunus padus  50-80 cm wordt een boom met bloemen
5% kardinaalmuts  Euonymus europaea 60-100 cm zonnige standplaats
5% hondsroos  Rosa canina  50-80 cm zonnige standplaats
5% gelderse roos  Viburnum opulus 50-80 cm zonnige standplaats
5% wegedoorn  Rhamnus cartharticus 60-100 cm verdraagt schaduw  (voor kalkrijke grond)

Bovengenoemde struiken kunt u het beste in groepen planten van 5 tot 7 van de zelfde soort.

Uitbreiding Camping Het Bosbad
Beplantingsplan

14 april 2021
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Bijlage 2 Inrichtingstekening zelfstandige horecagelegenheid  
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Bijlage 3 Verkennend bodemonderzoek 
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1 INLEIDING 
    
 

1.1 Algemeen 

 
In opdracht van BJZ.nu is in juni 2020 door Sigma Bouw & Milieu een  
verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 uitgevoerd op locatie aan de 
Banterweg perceel sectie A nr. 2924 te Emmeloord (gemeente Noordoostpolder).  
De plaats en situering van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1 en 2. 
 
In dit onderzoek worden allereerst de locatiegegevens, de historische gegevens ofwel het 
bodemgebruik in het verleden evenals de resultaten van eventuele voorgaande bodemonderzoeken 
besproken. Vervolgens wordt de bodemopbouw, geologie en geohydrologie besproken. Op basis van 
de resultaten van het vooronderzoek is een onderzoekshypothese opgesteld. Het verdere onderzoek 
is op basis van deze hypothese uitgevoerd. 
De onderzoeksresultaten worden geïnterpreteerd. Aan de hand van de interpretatie van de 
onderzoeksresultaten wordt een eindconclusie geformuleerd.  
 
kwaliteitsborging: 
Sigma Bouw & Milieu is gecertificeerd volgens de norm NEN-EN-ISO 9001:2015. 
 
Het verkennend milieukundig bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen uit het besluit 
uitvoeringskwaliteit Bodembeheer (KWALIBO). Zo is de gehanteerde onderzoeksstrategie opgesteld 
volgens de normen NEN-5725 en NEN-5740 en zijn de veld- en laboratoriumwerkzaamheden  
uitgevoerd volgens geldende beoordelingsrichtlijnen en accreditatieschema’s. 
 
De veldwerkzaamheden van Sigma Bouw & Milieu zijn verricht onder het procescertificaat BRL SIKB 
2000 (Veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek) waarvoor Sigma Bouw & Milieu is 
gecertificeerd en erkend door het ministerie van I&W. In het kader van het onderhavige onderzoek zijn 
de protocollen 2001 (plaatsen van handboringen en peilbuizen t.b.v. het nemen van grond- en 
grondwatermonsters) en 2002 (het nemen van grondwatermonsters) van toepassing.  
 
Sigma Bouw & Milieu verklaart bij deze volledig onafhankelijk te zijn in de uitvoering van het 
onderzoek en op geen enkele wijze gerelateerd te zijn aan de eigenaar van het te onderzoeken 
terrein. 
 
 

1.2 Aanleiding van het bodemonderzoek 

 
Aanleiding tot de uitvoering van dit verkennend milieukundig bodemonderzoek vormt de voorgenomen 
herontwikkeling en geplande bouw van zes recreatiewoningen op de onderzoekslocatie. 
 
 

1.3 Doel van het onderzoek 

 

Het verkennend bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de 

milieuhygiënische kwaliteit van de bodem en vast te stellen of er sprake is van bodemverontreiniging. 

Aan de hand van dit onderzoek wordt inzicht verkregen in hoeverre het bodemgebruik van de locatie 

heeft geleid tot verontreiniging. 

Op basis van de onderzoeksresultaten kan een milieuhygiënische beoordeling worden gegeven ten 

aanzien van de beoogde c.q. de toekomstige gebruiksmogelijkheden van de locatie. 

Indien uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er sprake is van bodemverontreiniging zal worden 

beoordeeld of vervolgonderzoek noodzakelijk geacht wordt.  
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1.4 Referentiekader van het onderzoek 

 

Teneinde de kwaliteit van de grond op de onderhavige locatie juist in te schatten is de 

onderzoeksopzet van het bodemonderzoek gebaseerd op de onderzoeksstrategie voor verkennend 

bodemonderzoek, onderzoeksnorm NEN 5740+A1 (literatuur 1). 

 

1.5 Opbouw van het rapport 

 

In het voorliggende rapport komen de volgende aspecten aan de orde: 

• vooronderzoek, (hoofdstuk 2) 

• veldonderzoek, (hoofdstuk 3) 

• chemisch-analytisch onderzoek, (hoofdstuk 4) 

• conclusies en aanbevelingen, (hoofdstuk 5). 
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2 VOORONDERZOEK 
 
Het vooronderzoek wordt voorafgaand aan het feitelijke onderzoek (veld- en chemisch-analytisch 
onderzoek) uitgevoerd. Het vooronderzoek omvat het verzamelen van informatie over het vroegere en 
huidige gebruik van de onderzoekslocatie en de omgeving, onder meer gericht op het vinden van 
mogelijke bronnen van bodembelasting.  
De uitwerking van het vooronderzoek is gebaseerd op de onderzoeksnorm NEN 5725, strategie 
voor het uitvoeren van milieuhygiënisch vooronderzoek (literatuur 9).  
 
In  de  NEN-5725 (2017)  zijn  zeven  aanleidingen  tot  vooronderzoek  naar  landbodems  
geformuleerd. Voor elke afzonderlijke aanleiding tot vooronderzoek dienen verschillende  
onderzoeksvragen te worden beantwoord. De verplicht te onderzoeken aspecten zijn per  
aanleiding omschreven in tabel 1. 

  
tabel 1: onderzoeksaspecten milieuhygiënisch vooronderzoek 

Onderzoeksaspecten Aanleiding tot vooronderzoek 

  A B C D E F G 

1. Locatiegegevens 
Eigendomssituatie 

0 0           

  
Hoogteligging 

        ✓     

2. Bodemopbouw en geohydrologie 
Bodemopbouw ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

  
Antropogene lagen in 
de bodem 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

  
Geohydrologie ✓ ✓           

3. Verwachting t.a.v. de bodemkwaliteit 
Geval van ernstige 
bodemverontreiniging? 

✓   ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Kwaliteit o.b.v. BKK ✓ 0 ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

O.b.v. uitgevoerde 
bodemonderzoeken 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓   ✓ 

4. Gebruik en beïnvloeding van de 
locatie, verdachte situatie, activiteiten, 
ongewoon voorval 

Voormalig 

✓ 0 ✓ ✓ ✓   ✓ 

Huidig ✓ ✓   ✓ ✓ ✓   

Toekomstig 
  ✓   0       

Asbestverdacht? ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. Terreinverkenning                 

✓ Verplicht onderzoeksaspect. Indien dit onderzoeksaspect niet van toepassing is, behoort dit in het rapport te 
worden vermeld en gemotiveerd 

0 Optioneel 
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aanleiding vooronderzoek 
Het onderhavige bodemonderzoek betreft een verkennend bodemonderzoek in het kader van een 
voorgenomen herontwikkeling van de locatie en de geplande bouw van zes recreatiewoningen op de 
onderzoekslocatie. 
Het  vooronderzoek is uitgevoerd op basis van aanleiding A, conform  paragraaf  6.2.1  “opstellen  
hypothese bodemkwaliteit ten behoeve van een bodemonderzoek” uit de NEN-5725 (2017). 
  
geraadpleegde bronnen in het kader van het vooronderzoek 
Voor het vooronderzoek zijn de volgende bronnen geraadpleegd:  
•  informatie verstrekt door de opdrachtgever/eigenaar;  
•  informatie verstrekt door de gemeente Noordoostpolder (email d.d. 02-06-2020); 
•  informatie van Bodemloket.nl;  
•  informatie van de Bodematlas van de Provincie Flevoland;  
•  www.topotijdreis.nl;  
•  Kadaster/BAG Viewer;  
•  grondwaterkaart van Nederland; 
•  ahn.nl; 
•  Dinoloket.nl; 
•  handelsbestand van de Kamer van Koophandel; 

•  terreininspectie voorafgaand aan de veldwerkzaamheden.  
  
Het uitgevoerde vooronderzoek heeft betrekking tot de onderhavige onderzoekslocatie alsmede de 
aangrenzende percelen binnen een straal van 25 meter.  
De  onderzoeksvragen voor het opstellen van de onderzoekshypothese en de gekozen 
onderzoeksstrategie zijn, voor zover relevant, in de onderstaande paragrafen nader uitgewerkt.  

 
locatiegegevens 
In tabel 2 is een overzicht van de basisinformatie/locatiegegevens weergegeven. 
 
tabel 2: overzicht basisinformatie 

Adres Banterweg perceel sectie A nr. 2924 (Banterweg 2) 

Plaats Luttelgeest 

Gemeente Noordoostpolder 

Topografisch overzicht Zie bijlage 1 

Coördinaten X = 180,052 Y= 525,816 

Kadastrale aanduiding Gemeente Noordoostpolder, perceel sectie A nr. 2924  

Eigendomssituatie Niet nagegaan.  

Oppervlakte onderzoekslocatie 
(plangebied) 

Ca. 4.281 m2  

Algemene omschrijving De onderzoekslocatie betreft een grotendeels onbebouwd en onverhard grasveld. 
Op het zuidoostelijk deel van de onderzoekslocatie bevindt zich een vm. 
clubgebouw. Rondom het bestaande gebouw bevinden zich betontegels. 
 
De opdrachtgever is voornemens om op de locatie de nieuwbouw van zes 
recreatiewoningen te realiseren. 

Bebouwing en bouwjaar 
(Kadaster BAG) 

Het bestaande (club)gebouw dateert van 1976. 

Terreinverharding De onderzoekslocatie is deels verhard met betontegels.  
 

Ondergrondse infrastructuur Geen informatie, bij grondwerk dient een KLIC-melding gedaan te worden. 
 

Archeologische waarden De locatie heeft op basis van de archeologische waardenkaart (IKAW) de 
vermelding "hoge trefkans". 
 

Geplande herinrichting De nieuwbouw van zes recreatiewoningen. 
 

bijzonderheden: -  
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afbakening onderzoekslocatie 

Het onderhavige onderzoek, het geografisch besluitvormingsgebied, betreft het onderzochte perceel 
zoals weergegeven in bijlage 2. 
 
bodemgebruik op basis van topografische kaarten 
In de onderstaande tabel 3 is de beschikbare informatie weergegeven over het historisch, huidig en 
toekomstig gebruik van de onderzoekslocatie en de directe omgeving. 
 
tabel 3: beschrijving bodemgebruik 

Omschrijving Gebruik Potentieel 
bodembedreigende 
activiteiten en situaties 

Onderzoekslocatie 

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Op basis van de topografische kaarten lijkt de onderzoeks- 
locatie sinds de drooglegging van de Noordoostpolder in 
gebruik te zijn geweest als sportveld. 
Op topografische kaarten vanaf 1960 is op of nabij het 
bestaande gebouw bebouwing te herkennen. 

Geen. 

Huidig De onderzoekslocatie betreft een grotendeels onbebouwd 
en onverhard grasveld. 
Op het zuidoostelijk deel van de onderzoekslocatie bevindt 
zich een vm. clubgebouw. Rondom het bestaande gebouw 
bevinden zich betontegels.  

Geen. 

Toekomstig Nieuwbouw van zes recreatiewoningen op de 
onderzoekslocatie. 

Geen. 

Directe omgeving (<25 m)   

Historisch (op 
basis van 
topografische 
kaarten, 
Topotijdreis) 

Op basis van topografische kaarten is vanaf ca. 1960  
is te zien dat de omliggende percelen in gebruik zijn 
genomen als sportpark. 
Vanaf rond 1960 is in de omgeving de eerste bebouwing te 
herkennen. Deze bebouwing is in de jaren erna verder 
uitbereid. 

Geen. 

Huidig en 
toekomstig 

In de directe omgeving van de onderzoek locatie bevinden 
zich sportvelden, een camping en een kinderboerderij. 
Noordzijde: grasveld. 
Oost- en zuidzijde: sportvelden. 
Westzijde: camping  

Het is op voorhand 
onbekend of activiteiten in 
de directe omgeving 
negatieve invloed hebben 
(gehad) op de 
bodemkwaliteit t.p.v. de  
onderhavige 
onderzoekslocatie. 
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bedrijfsmatige activiteiten, bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 
In tabel 4 staat een overzicht weergegeven van de potentieel bodembedreigende activiteiten en 
calamiteiten op basis van de beschikbare informatie. 
 
tabel 4: overzicht potentieel bodembedreigende activiteiten en calamiteiten 

Gebruik De onderzoekslocatie betreft een grotendeels onbebouwd en 
onverhard grasveld. 
Op het zuidoostelijk deel van de onderzoekslocatie bevindt zich een 
vm. clubgebouw. Rondom het bestaande gebouw bevinden zich 
betontegels. 
 
Voor zover bekend was de onderzoekslocatie in het verleden 
onderdeel van de korfbalvereniging. De onderzoekslocatie was voor 
zover bekend als sportveld in gebruik. 
 
Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) 
potentieel bodembedreigende activiteiten/calamiteiten (verbranding 
afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de onderzoekslocatie. 
 
De opdrachtgever is voornemens om op de locatie de nieuwbouw 
van zes recreatiewoningen te realiseren. 

Bouwvergunning T.b.v. het bestaande gebouw is in het verleden een 
bouwvergunning verleend. 

Milieuvergunning Niet bekend. 

Handelsregister De locatie wordt in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel vermeld onder: 
●Spetterdarts 

Aanwezigheid brandstoftanks Er is geen informatie omtrent de eventuele 
aanwezigheid of voormalige aanwezigheid van boven- of 
ondergrondse brandstoftanks op de onderzoekslocatie. 
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat boven- en ondergrondse 
brandstoftanks in het verleden geplaatst zijn zonder melding, de 
aanwezigheid van dergelijke tanks blijkt niet uit de verkregen 
informatie. 

Aanwezigheid asbest Op basis van de provinciale asbestdakenkaart geldt dat het dak van 
het aanwezige gebouw niet asbest verdacht is. 
 

 
figuur 1: inventarisatie asbestdaken 

De aanwezigheid van asbesthoudend materiaal elders in de 
bestaande bebouwing is niet uit te sluiten (niet onderzocht). 
 
Er is geen informatie bekend omtrent de evt. aanwezigheid van 
asbest in de bodem t.p.v. het plangebied. 
Er bestaat altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. is 
begraven. Op voorhand is hiervan geen informatie bekend. 
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Ophogingen/dempingen/stortingen Er is geen informatie omtrent evt. met bodemvreemd materiaal 
gedempte watergangen/ sloten t.p.v.  
de onderzoekslocatie (binnen het onderzochte terreindeel). 
Er is geen informatie omtrent evt. opgebrachte gebiedsvreemde 
grond (ophogingen), verhardingsmateriaal, puinmateriaal en/of afval 
op de onderzoekslocatie.  

Niet gesprongen explosieven Geen informatie, in Nederland zijn er niet gesprongen explosieven 
(NGE) uit de Tweede Wereldoorlog in de grond 
achtergebleven. De (potentiële) aanwezigheid van niet gesprongen 
explosieven kan een bedreiging inhouden bij grondroerende 
werkzaamheden en kan tot vertraging leiden bij planvorming en 
uitvoering van werkzaamheden. NGE's worden met name 
aangetroffen ter plaatse van 'strategische doelen' zoals 
binnensteden, verbindingswegen, spoorwegen, bruggen en havens. 
De gemeente is op basis van regelgeving verantwoordelijk voor het 
opsporen en ruimen va niet gesprongen explosieven uit de Tweede 
Wereldoorlog. Voor aanvullende informatie wordt verwezen naar de 
gemeente. 

PFAS-verdachtheid Op of nabij de onderzoekslocatie bevinden zich geen locaties die de 
bodem verdacht maken voor PFAS en GenX verbindingen als 
gevolg van puntbronnen.  
De kans op verontreiniging met PFAS in de grond t.p.v. de 
onderzoekslocatie t.g.v. puntbronnen wordt gering geacht. 
De bovengrond, diepere geroerde bodemlagen en de waterbodem 
zijn op basis van het Tijdelijk Handelingskader PFAS in heel 
Nederland verdacht op het diffuus voorkomen van PFAS als 
gevolg van atmosferische depositie. 
Verwacht wordt dat de bodem van de onderzoekslocatie diffuus 
onverdacht is voor PFAS en onverdacht is op GenX. 

Calamiteiten Voor zover bekend hebben op de locatie geen calamiteiten 
plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd kan zijn geraakt. 

Verdachte activiteiten < 25 m Op de locatie Banterweg 3 wordt melding gemaakt van opslag van 
bestrijdingsmiddelen, opslag van petroleum en landbouwspuitbedrijf 
vanaf 1987. 
 
Het is op voorhand onbekend of activiteiten in de directe omgeving 
negatieve invloed hebben (gehad) op de 
bodemkwaliteit t.p.v. de onderhavige onderzoekslocatie. 
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voorgaande bodemonderzoeken 
In tabel 5 is een overzicht van voorgaande bodemonderzoeken en informatie van de 

bodemkwaliteitskaart weergegeven. 

tabel 5: overzicht voorgaande bodemonderzoeken en bodemkwaliteitskaart 

  voorgaande bodemonderzoeken  
 

Onderzoekslocatie 
 
 
Omgeving <25 m 

► niet bekend 
 
 
► groen/recreatie (BKK zone), verkennend bodemonderzoek, d.d. 17-01-2005, auteur: 
Witteveen+Bos, ref. NOP3-5 
conclusies:  
●uitvoeren oriënterend bodemonderzoek 
 
► Banterweg 4, verkennend bodemonderzoek, d.d. 12-02-1999, auteur: Nillesen 
Milieu, ref. nr. 99-03 
conclusies:  
●de boven- en ondergrond bevat licht verhoogde gehalten t.o.v. de streefwaarde, er is 
geen aanleiding tot het instellen van nader onderzoek 

Vermoeden van (een  
geval van ernstige) 
bodemverontreiniging op 
de locatie of een deel 
daarvan   

Niet bekend.  

informatie 
bodemkwaliteitskaart 

De locatie bevindt zich in de zone groen/recreatie. 
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bodemopbouw, geohydrologie en antropogene beïnvloeding 
De ondiepe geologie in het onderzoeksgebied is afgeleid van de Grondwaterkaart van Nederland 
(Dienst grondwaterverkenning TNO/DGGV) en ontleend aan het dinoloket (www.dinoloket.nl). 
De bovenste laag, de deklaag, heeft een hoogte van ca. 3-4 m-NAP. 

In tabel 6 staat de geohydrologische opbouw weergegeven. 

tabel 6: geohydrologische opbouw 

diepte  

m-mv 

beschrijving formatie 

0-2 

2-4 

4-17 

Klei 

Middelfijne zanden, veenlagen 

Middelfijne tot grove zanden, grindig 

holecene afzetting 

Boxtel 

Kreftenheye 

De stromingsrichting van het ondiepe grondwater van het eerste watervoerend is in het kader van dit 

onderzoek niet vastgesteld. 
Opgemerkt dient te worden dat de stromingsrichting van het grondwater beïnvloed kan worden door 
drainagepatroon, ligging van sloten, riolering, kabels, leidingen en funderingen. 
 
 
(financieel-) juridische situatie 
In tabel 7 zijn de financieel- juridische aspecten weergegeven. 
 
tabel 7: financieel/juridische aspecten 

kadastrale gegevens Gemeente Noordoostpolder,  perceel sectie A nr. 2924 

opdrachtgever/ 
belanghebbende 
rechtspersonen 

- 

 
In het kader van onderhavig bodemonderzoek is behoudens de opgenomen kadastrale gegevens 
geen nadere financieel juridische informatie verzameld.  
Het uitvoeren van een daadwerkelijke juridische toets maakt geen deel uit van onderhavig  
bodemonderzoek.   
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2.1 Hypothese en onderzoeksstrategie 

 

Volgens de onderzoeksnorm NEN 5740 dient, m.b.t. de aanwezigheid van eventuele 

bodemverontreiniging, vooraf een onderzoekshypothese te worden opgesteld. De hypothese kan 

worden opgesteld op basis van bekende (historische) gegevens, uit de betrokken informatie kan 

blijken dat de onderzoekslocatie, vooraf, als “verdacht” of “onverdacht” wordt aangemerkt. 

 
Op basis van de historische informatie uit het vooronderzoek blijkt dat op de onderzoekslocatie aan 

de Banterweg perceel sectie A nr. 2934 te Emmeloord voor zover bekend in het verleden, geruime tijd 
als sportveld in gebruik is geweest. 
 
De opdrachtgever is voornemens om op de locatie de nieuwbouw van zes recreatiewoningen 
realiseren. 
 

Er is geen informatie beschikbaar omtrent evt. (voormalige) potentieel bodembedreigende 

activiteiten/calamiteiten (verbranding afval, opslag van gevaarlijke stoffen etc.) op de 

onderzoekslocatie. 

De onderzoekslocatie  is in eerste aanleg als milieuhygiënisch "onverdacht" aangemerkt. Op basis van 

deze hypothese is het bodemonderzoek t.p.v. de onderzoekslocatie uitgevoerd conform de 

onderzoeksstrategie, volgens NEN 5740+A1, paragraaf 5.1, strategie voor onverdachte locaties 

(ONV-NL) (literatuur 1).  

 

In tabel 8 is de gehanteerde onderzoeksstrategie weergegeven. 

tabel 8: gehanteerde onderzoeksstrategie 

(deel)locatie 

mogelijke verontreiniging  

onderzoeksstrategie grond grondwater 

NEN-5740+A1    

onderzoeksgebied (plangebied) 

(ca. 4.281 m2) 

- - ONV-NL 

 

 

Op basis van bekende informatie zijn geen gegevens bekend dat op de locatie sprake zou kunnen zijn 

van een bodemverontreiniging met asbest. Op voorhand is geen concrete informatie bekend waaruit 

blijkt dat t.p.v. de onderzoekslocatie asbesthoudend materiaal in de bodem aanwezig is. 

Er is in dit onderzoek vooralsnog geen onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in grond 

uitgevoerd. 

Het opgeboorde monstermateriaal op de onderzoekslocatie is in dit onderzoek visueel beoordeeld op 

de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal. Opgemerkt dient te worden dat asbestanalyses geen 

deel uitmaken van uitgevoerde analyses in het kader van de NEN-5740+A1. Onderhavig onderzoek 

betreft geen asbest onderzoek in bodem volgens NEN-5707+C2 of NEN-5897+C2. 

Er bestaat echter altijd de mogelijkheid dat asbest (afval/puin) ed. in de bodem terecht gekomen is of 

is begraven.  

Alleen een verkennend onderzoek asbest in grond volgens NEN-5707+C2 of onderzoek asbest in puin 

volgens NEN-5897+C2 kan een uitspraak doen over de evt. aanwezigheid van asbest in de bodem. 

Tevens dient opgemerkt te worden dat aanwezig puinmateriaal en/of (half)verhardingsmaterialen niet 

chemisch-analytisch zijn onderzocht.  
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3 VELDONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde veldwerkonderzoeksprogramma beschreven. Daarnaast worden 
de resultaten van het veldonderzoek weergegeven. 
 

3.1 Uitvoering van het veldonderzoek 

 
Het veldonderzoek is uitgevoerd onder procescertificaat BRL SIKB 2000 en conform de eisen uit de 
protocollen 2001 en 2002. 
   
Het onderzoeksprogramma is ruimtelijk weergegeven in bijlage 2. In deze bijlage zijn alle geplaatste 

boringen geprojecteerd. 

Het uitvoeren van boringen, het plaatsen van de peilbuis en het nemen van grondmonsters heeft 

plaatsgevonden op 11 juni 2020.  

Het bemonsteren van het grondwater is (conform NEN-5740+A1) ca. een week na plaatsing van de 

peilbuis op 19 juni 2020 uitgevoerd 

 

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door dhr. A.D.M. van Wuykhuyse geregistreerde veldwerker 

van Sigma Bouw & Milieu te Emmen van Sigma Bouw & Milieu te Emmen. Bedrijfs- en 

persoonerkenningen zijn weergegeven op de internetsite van Bodem+ 

(https://www.bodemplus.nl/aanvragen/erkenningen/zoekmenu). Een onafhankelijkheidsverklaring is 

opgenomen in bijlage 5. 

Voorafgaand aan het plaatsen van boringen is een locatie-inspectie gehouden. Op basis van de 

locatie-inspectie zijn geen bijzonderheden waargenomen. 

 

Alle geplaatste boringen zijn zodanig ruimtelijk verspreid over de onderzoekslocatie dat een zo 
representatief mogelijke indruk van de onderzoekslocatie wordt verkregen. De positionering van alle 
boringen is weergegeven in bijlage 2. Het veldwerkprogramma staat weergegeven in tabel 9.  
 
tabel 9: veldwerkprogramma 

 
De geplaatste peilbuis is opgebouwd uit 1 meter HDPE peilfilter omstort met filtergrind.  
Het filtergrind zorgt voor een goede instroming van het grondwater in het filter, daarnaast voorkomt het 
dat het filter dichtslibt. Het peilfilter bevindt zich 0,5 meter beneden het grondwaterniveau. 
Boven het peilfilter bevindt zich blinde HDPE opzetbuis, omstort met bentoniet (zwelklei). 
De zwelklei dient ervoor te zorgen dat toestroming vanuit de bovengrond wordt voorkomen. 
De peilbuis zijn geplaatst conform de eisen uit het protocol 2001. 
 

  

Onderdeel Aantal Diepte (m-mv) Nummers 

Onderzoekslocatie (ca 4.281 m2) 

Boringen 
11 0.5 5 t/m 15 

3 2.0 2 t/m 4 

Peilbuis 1 4.0 1  
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monstername grond 

Het vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op bodemkundige eigenschappen, o.a. de 

korrelgrootteverdeling (textuur), kleur en eventueel aanwezige verontreinigingskenmerken.  

Na de zintuiglijke beoordeling is het bodemmateriaal in trajecten van 0,5 meter of per afwijkende 

bodemlaag bemonsterd. 

Grondmonsters t.b.v. analyse op vluchtige aromaten zijn m.b.v. een steekbus bemonsterd. 

Grondmonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2001. 

 

monstername grondwater 

Om een representatief grondwatermonster te verkrijgen is de peilbuis, na plaatsing en voor 

monstername, grondig (3 maal de inhoud van het peilfilter) afgepompt. Voorafgaand aan de 

bemonstering is de grondwaterstand t.o.v. het maaiveld ingemeten. 

Grondwatermonsters zijn genomen conform de eisen uit het protocol 2002 en NEN-5744 (literatuur 

11). 

Tijdens de monstername van het grondwater is in het veld de zuurgraad (pH) en de elektrische 

geleidbaarheid (EGV) bepaald. 

 

3.2 Resultaten van het veldonderzoek 

 

bodemopbouw 

De boorprofielbeschrijvingen van alle verrichte boringen met bijbehorende zintuiglijke waarnemingen 
zijn grafisch uitgewerkt en opgenomen in bijlage 3. 
In tabel 10 is op basis van de waarnemingen de lokale bodemopbouw beschreven. 
  
tabel 10: lokale bodemopbouw 

bodemlaag  
m-mv 

hoofdbestanddeel toevoeging kleur 

0.0-0.6 zand zwak siltig bruin/grijs 

0.6-1.7 klei  matig siltig bruin/grijs 

1.7-2.7 veen  donkerbruin 

2.7-4.0 zand zwak siltig grijs/geel/beige 

 

veldmetingen grondwater 

De resultaten van de veldwaarnemingen van het grondwater zijn weergegeven in tabel 11. 

tabel 11: veldwaarnemingen grondwater 

Peilbuis filtertraject 
m-mv 

grondwaterstand 
m-mv 

voorpompen 
liter 

pH 
 

EGV 
geleidingsvermogen 
µS/cm 

troebelheid 
(NTU) 

1 3.0-4.0 2.26 5 6.1 1.040 15.9 

 
In de genomen grondwatermonsters is plaatselijk een hogere troebelheid gemeten dan voor 
natuurlijke troebelheid verwacht wordt (≥10 NTU). De peilbuizen hebben voldoende rusttijd gehad na 

plaatsing (minimaal een week). Ook zijn de peilbuizen zorgvuldig en met een voldoende laag debiet 
afgepompt zodat de grondwaterstand in de peilbuis slechts gering is gedaald tijdens afpompen (< 50 
cm). Daarom wordt aangenomen dat er geen sprake is geweest van een verstoord bodemevenwicht 
tijdens monsterneming, en dat de gemeten waarde voor troebelheid een natuurlijke oorzaak hebben 
(zwevende stoffen als lutum of silt in het grondwater). Zwevende delen kunnen leiden tot verhoogde 
meetwaarden in het grondwater als gevolg van matrixstoringen bij de analyse en ab- en adsorptie 
organische verbindingen en zware metalen aan deze zwevende delen 
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Zintuiglijke waarnemingen 

grond 
Het bij de boringen vrijkomende bodemmateriaal is zintuiglijk beoordeeld op eventuele afwijkingen. 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde monstermateriaal geen 
bodemvreemde afwijkingen waargenomen welke duiden op een vorm van bodemverontreiniging. 
De zintuiglijke waarnemingen zijn omschreven en grafisch weergegeven in bijlage 3. 
 
grondwater 
Het bemonsterde grondwater bevatte geen zintuiglijk waarneembare afwijkingen. 
 
asbest 
Tijdens de locatie-inspectie is aandacht geschonken aan de aanwezigheid van asbest op het 
maaiveld, hierbij is op het maaiveld geen asbestverdacht materiaal aangetroffen.  
 
Het opgeboorde monstermateriaal (grond) is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van 
asbesthoudend materiaal. Op basis van zintuiglijke waarnemingen van het opgeboorde 
monstermateriaal is geen asbestverdacht materiaal aangetroffen (indicatieve waarneming). 
Hierbij wordt opgemerkt dat in dit onderzoek handboringen zijn uitgevoerd met een 5 cm edelman 
boor de trefkans op het aantreffen van asbesthoudend materiaal (t.g.v. verdringing van materiaal) is 
kleiner dan bij het graven van inspectiegaten volgens NEN-5707+C2. Bij het graven van proefgaten of 
proefsleuven ontstaat een beter beeld van eventueel aanwezig bodemvreemd materiaal.  
Met nadruk wordt vermeld dat onderzoek naar de aanwezigheid van asbest in de bodem/puin geen 
onderdeel uitmaakt van het onderhavige onderzoek dat volgens NEN-5740+A1 is uitgevoerd. Het 
onderhavige onderzoek kan daarom geen uitspraak doen over de aan- of afwezigheid van asbest in 
de bodem op de onderhavige locatie. Opgemerkt dient te worden dat geen asbestanalyses van grond 
en/of puin e.d. hebben plaatsgevonden. Asbestanalyses maken geen deel uit van verkennend 
bodemonderzoek in het kader van de NEN-5740+A1. Tevens wordt opgemerkt dat de zintuiglijke 
beoordeling op asbest en de locatie-inspectie niet opgevat dient te worden als een onderzoek 
uitgevoerd op basis van NEN-5707+C2 (asbestonderzoek in grond) en/of NEN-5897+C2 
(monsterneming en analyse van asbest in onbewerkt bouw- en sloopafval en recyclinggranulaat). 
Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-5897+C2 geeft meer zekerheid over de 
aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 
De chemische samenstelling van eventueel aanwezig verhardingsmateriaal is niet in dit onderzoek  

onderzocht.  
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4 CHEMISCH-ANALYTISCH ONDERZOEK 
 
In dit hoofdstuk worden de uitvoering, het toetsingskader en de resultaten van de chemische analyses 
besproken. Vervolgens worden de resultaten van het chemisch-analytisch onderzoek geïnterpreteerd  
 
Het chemisch onderzoek van grond is uitgevoerd door het NEN-EN-ISO 17025 geaccrediteerde 
milieulaboratorium van Omegam.  
Alle analyses zijn geanalyseerd volgens het accreditatieschema AS3000 “laboratoriumanalyses voor 
milieuhygiënisch bodemonderzoek”, waarvoor Omegam is geaccrediteerd en erkend door het 
ministerie van I&W. 
De conservering van grond- en grondwatermonsters is uitgevoerd conform SIKB protocol 3001 
“conserveringsmethoden en conserveringstermijnen voor milieumonsters”. 
 

4.1 Onderzoeksprogramma chemisch-analytisch onderzoek 

 
grond 
Teneinde in het kader van het verkennend bodemonderzoek een indruk te krijgen van de algemene 
kwaliteit van de grond zijn de grondmonsters, welke tijdens het veldonderzoek zijn genomen, in het 
laboratorium met elkaar gemengd tot grondmengmonsters.  
Van het totaal aantal genomen grondmonsters op de locatie zijn grond(meng)monsters samengesteld 
en geanalyseerd.  
 
grondwater 
Uit de geplaatste peilbuis is een grondwatermonster genomen en geanalyseerd. 
 
In onderstaande tabel 12 wordt de samenstelling van de grondmengmonsters, grondwatermonsters, 
de monsternamediepte en de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
tabel 12: analyseschema 

Monstercode boringnummer(s) diepte (m-mv) zintuiglijke waarnemingen analysepakket 

grond 
    

1 (MM1) 1+3+5+6+ 
12 t/m 15 

0.0-0.5 - NEN-grond(*)+AS3000 

2 (MM2) 2+4+ 
7 t/m 11 

0.0-0.5 - NEN-grond(*)+AS3000 

3 (MM3) 1+2+3+4 0.6-1.7 - NEN-grond(*)+AS3000 

grondwater 

1 (peilbuis) 1 3.0-4.0 - NEN-grondwater(**) 

 
verklaring van de gebruikte afkortingen en codes:(1) 
* NEN-grond  = Standaard Pakket Grond omvat AS3000 voorbehandeling, 9 zware metalen, 
     PAK (10-VROM), minerale olie (GC), PBC’s, droge stof, organische stof en lutum; 
**NEN-water  = Standaard Pakket Grondwater omvat AS3000 voorbehandeling zware metalen, 
     vluchtige aromaten (incl. naftaleen), chloorhoudende oplosmiddelen, 
     chloorbenzenen, minerale olie, styreen en bromoform; 
Zware metalen = barium (Ba)/cadmium (Cd)/Cobalt(Co)/koper (Cu)/lood (Pb)/nikkel (Ni)/zink   
                                          (Zn)/Molybdeen (Mo)/kwik(Hg); 
Vluchtige aromaten = Benzeen (B), Tolueen (T), Ethylbenzeen (E), Xylenen (X), Naftaleen (N)  
                                          Styreen (S) (BTEXNS); 
PCB  = Polychloorbifenylen; 
PAK   = Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen; 
VOH  = Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen.  
Bromoform  = Tribroommethaan  
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4.2 Toetsingscriteria  

 

Om de kwaliteit van de bodem en de mate van verontreiniging te kunnen beoordelen, zijn de 
analyseresultaten van grondmonsters getoetst aan de geldende toetsingswaarden;  
1) de achtergrondwaarde (AW-2000) zoals opgenomen in bijlage B van “de Regeling 
 Bodemkwaliteit”  
2)  de interventiewaarde zoals opgenomen in tabel 1 van “de Circulaire Bodemsanering”, 
  
De toetsing van de meetresultaten is uitgevoerd middels BoToVa, de Bodem Toets Validatie Service 
van de overheid voor grond, grondwater en waterbodem, waarbij de toetsmodules T12 en T13 zijn 
gehanteerd. BoTova gaat uit van het wettelijk kader dat per 1 juli 2013 van kracht is. 
In de BoToVa toetsing worden de meetwaarden gecorrigeerd/teruggerekend voor de “standaard 
bodem” (humus=10% en lutum=25%). 
Generiek toetsingskader 
Voor de beoordeling van de analyseresultaten van de grond- en grondwatermonsters wordt gebruik 
gemaakt van de achtergrondwaarden grond zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit, de 
streefwaarden grondwater en interventiewaarden grond en grondwater zoals opgenomen in de 
Circulaire bodemsanering. 
Achtergrondwaarde (AW-2000): 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft de kwaliteit weer die 'van nature' voorkomt in de bodem van 
natuur- en landbouwgronden waarvoor geldt dat er geen sprake is van belasting door 
lokale verontreinigingsbronnen. 
De achtergrondwaarden zijn opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit en zijn gebaseerd 
op het onderzoek ‘Achtergrondwaarden 2000’. Hierin zijn gehalten vastgesteld van 
een groot aantal stoffen in bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland. 
De achtergrondwaarde (AW-2000) geeft het niveau aan waarbij sprake is van duurzame 
bodemkwaliteit. Bij overschrijding van de achtergrondwaarde is er sprake van bodemverontreiniging. 
Tussenwaarde/bodemindex-waarde >0,5:; 
De gemiddelde waarde van de achtergrondwaarde en de interventiewaarde (S+I)/2, hierna te noemen 
'tussenwaarde'(T), wordt gehanteerd om aan te geven dat bij overschrijding de kans aanwezig is dat 
er sprake is van een ernstige verontreiniging, ofwel dat nader onderzoek noodzakelijk is.  
De tussenwaarde heeft geen wettelijke status maar is een indicatieniveau voor het uitvoeren van 
aanvullend onderzoek. De tussenwaarde geeft het concentratieniveau aan waarboven onder bepaalde 
omstandigheden risico’s voor mens en milieu aan de orde kunnen zijn. De tussenwaarde is zodoende 
een indicatiewaarde voor nader onderzoek. 
Bij overschrijding van de T-waarde of bodemindex waarde (>0,5) dient aanvullend/nader 
bodemonderzoek in overweging genomen te worden. 
Een nader onderzoek wordt uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat dat er sprake is van een 
ernstig geval van bodemverontreiniging. 
Interventiewaarde: 
De interventiewaarde (I) geeft aan dat bij overschrijding van deze waarde de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant en dier ernstig zijn verminderd of dreigen te 
worden verminderd. 
Is er sprake van een ernstige bodemverontreiniging en wordt de interventiewaarde in meer dan  
25 m3 grond of 100 m3 grondwater (bodemvolume) overschreden, dan kan er noodzaak zijn tot 
sanering.  De saneringsurgentie wordt bepaald door blootstellingsrisico's van mens, dier en plant en 
de verspreidingsrisico's van de betreffende stoffen (actuele risico’s). 
De interventiewaarden zijn gebaseerd op de risico's voor de volksgezondheid en het milieu 
(onderzoek RIVM). 
Bij de beoordeling van bodemverontreiniging aan de hand van de genoemde toetsingswaarden spelen 
nog een aantal aspecten een rol. Rekening dient te worden gehouden met het feit dat de mobiliteit van 
stoffen in de bodem en daardoor de verspreiding van stoffen afhankelijk is van diverse 
bodemkenmerken. Daarnaast speelt de bestemming en het gebruik van de locatie in de huidige 
situatie alsmede de toekomstige situatie, een grote rol bij de beoordeling van de risico's voor het 
milieu. 
 
  



verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN-5740+A1 Banterweg perceel sectie A nr. 
2924 te Emmeloord 

 

 

juni ’20 18

 

4.3 Analyseresultaten en interpretatie 

 
In deze paragraaf zijn de resultaten van de chemische analyses van de grond- en 
grondwatermonsters, gerelateerd aan toetsingswaarden, weergegeven in tabelvorm. Na elke tabel 
worden de onderzoeksresultaten besproken.  
In bijlage 4 zijn van alle uitgevoerde analyses de analysecertificaten van Omegam opgenomen. 
 

4.3.1 Milieuhygiënische kwaliteit grond  

 
boven- en ondergrond (0.0-1.7 m-mv) 
In tabel 13 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde.  
 
tabel 13: gemeten gehaltes (mg/kg d.s.) in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

Project OPID 21407426#20-M9400-Banterweg 2B te Emmeloord

Certificaten 1047993

Toetsing T.12 - Beoordeling kwaliteit van grond volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 3.0.0 Toetsdatum: 26 juni 2020 15:33

Parameters Toetsing Monster 6359985 Monster 6359986 Monster 6359987

MM1, 01: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50MM2, 02: 14-50, 04: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50MM3, 01: 60-110, 01: 130-170, 02: 60-110, 02: 110-160, 03: 70-100, 03: 100-130, 04: 60-110, 04: 110-160

Max. Bodemindex 0,351 Max. Bodemindex 0,007 Max. Bodemindex 0

Toetsoordeel Overschrijding AchtergrondwaardeToetsoordeel Voldoet aan AchtergrondwaardeToetsoordeel Voldoet aan Achtergrondwaarde

Analyse Eenheid AW T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Lutum/Humus

Organische stof % (m/m ds) 3,5 10 0 2,9 10 0 2,4 10 0

Lutum % (m/m ds) 3,1 25 0 3 25 0 29,2 25 0

Droogrest

droge stof % 88,2 88,2 @ 0 91,3 91,3 @ 0 65,8 65,8 @ 0

Metalen ICP-AES

barium (Ba) mg/kg ds 190 555 920 27 92 @ 0 29 100 @ 0 38 33 @ 0

cadmium (Cd) mg/kg ds 0,6 6,8 13 < 0.2 < 0.22 - 0 0,22 0,36 - 0 < 0.2 < 0.17 - 0

kobalt (Co) mg/kg ds 15 102,5 190 < 3 < 6.6 - 0 < 3 < 6.7 - 0 6,6 5,8 - 0

koper (Cu) mg/kg ds 40 115 190 5,3 10 - 0 7,6 15 - 0 8,8 9,3 - 0

kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,15 18,075 36 0,05 0,07 - 0 0,07 0,1 - 0 0,05 0,05 - 0

lood (Pb) mg/kg ds 50 290 530 13 20 - 0 19 29 - 0 18 19 - 0

molybdeen (Mo) mg/kg ds 1,5 95,75 190 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0 < 1.5 < 1.0 - 0

nikkel (Ni) mg/kg ds 35 67,5 100 7 19 - 0 7 19 - 0 21 19 - 0

zink (Zn) mg/kg ds 140 430 720 34 74 - 0 44 97 - 0 50 50 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)mg/kg ds 190 2595 5000 75 210 1.1 AW(IND) 0,004 < 35 < 84 - 0 < 35 < 100 - 0

Polycyclische koolwaterstoffen

naftaleen mg/kg ds < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fenantreen mg/kg ds 0,35 0,35 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

anthraceen mg/kg ds 1,2 1,2 0 < 0.05 < 0.035 0 < 0.05 < 0.035 0

fluoranteen mg/kg ds 3 3 0 0,11 0,11 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)antraceen mg/kg ds 2,7 2,7 0 0,07 0,07 0 < 0.05 < 0.035 0

chryseen mg/kg ds 3 3 0 0,08 0,08 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 1,5 1,5 0 0,06 0,06 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,7 1,7 0 0,06 0,06 0 < 0.05 < 0.035 0

benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,77 0,77 0 0,05 0,05 0 < 0.05 < 0.035 0

indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1 1 0 0,07 0,07 0 < 0.05 < 0.035 0

Sommaties

som PAK (10) mg/kg ds 1,5 20,75 40 15 15 10 AW(IND) 0,351 0,6 0,6 - 0 0,35 < 0.35 - 0

Polychloorbifenylen

PCB - 28 mg/kg ds 0,001 0,0029 0 < 0.001 < 0.0024 0 < 0.001 < 0.0029 0

PCB - 52 mg/kg ds 0,001 0,0029 0 < 0.001 < 0.0024 0 < 0.001 < 0.0029 0

PCB - 101 mg/kg ds < 0.001 < 0.0020 0 < 0.001 < 0.0024 0 < 0.001 < 0.0029 0

PCB - 118 mg/kg ds < 0.001 < 0.0020 0 < 0.001 < 0.0024 0 < 0.001 < 0.0029 0

PCB - 138 mg/kg ds 0,002 0,0057 0 0,002 0,0069 0 < 0.001 < 0.0029 0

PCB - 153 mg/kg ds 0,001 0,0029 0 0,002 0,0069 0 < 0.001 < 0.0029 0

PCB - 180 mg/kg ds < 0.001 < 0.0020 0 0,001 0,0034 0 < 0.001 < 0.0029 0

Sommaties

som PCBs (7) mg/kg ds 0,02 0,51 1 0,007 0,02 1.0 AW(WO) 0 0,008 0,027 1.3 AW(WO) 0,007 0,005 < 0.020 - 0

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

x AW(IND) x maal Achtergrondwaarde (Industrie)

x AW(WO) x maal Achtergrondwaarde (Wonen)

- <= Achtergrondwaarde

N.B. De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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interpretatie onderzoeksresultaten grond 

In tabel 14 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van de onderzochte 

mengmonsters. 

tabel 14: samenvatting toetsresultaten per mengmonster 

Mengmonster Boringen Diepte Zintuiglijk >AW  >T  >I  
Indicatieve toetsing 
Bbk* 

1 (MM1) 1+3+5+6+ 
12 t/m 15 

0.0-0.5 - minerale olie, 

PAK’s (som 10), 

PCB’s (som 7) 

- - Industrie* 

2 (MM2) 2+4+ 
7 t/m 11 

0.0-0.5 - PCB’s (som7) - - Wonen* 

3 (MM3) 1+2+3+4 0.6-1.7 - - - - Achtergrondwaarde* 

 Legenda  
>AW overschrijding achtergrondwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, 
bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

Bbk besluit bodemkwaliteit 

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond 

 
 
bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 

Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte minerale olie, polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK’s, som 10) en PCB’s (som 7) t.o.v. de achtergrondwaarde. 

De verhoogd gemeten gehalten minerale olie, polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK’s, 

som 10) en PCB’s (som 7) in het bovengrondmengmonster MM1 zijn op basis van zintuiglijke 

waarnemingen niet te relateren aan bodemvreemde afwijkingen. 

 

Bovengrondmengmonster MM2 bevat een verhoogd gehalte PCB’s (som 7) t.o.v. de 

achtergrondwaarde. Het verhoogd gemeten gehalte PCB’s (som 7) in het bovengrondmengmonster 

MM2 is op basis van zintuiglijke waarnemingen niet te relateren aan bodemvreemde afwijkingen. 

 

In gebieden welke reeds langere tijd door de mens in gebruik zijn (o.a. langdurige bewoning of 

menselijk gebruik) worden vaker verhoogde gehalten aan o.a. PAK’s en /of minerale olie in de grond 

gemeten. In algemene zin wordt opgemerkt dat antropogene beïnvloeding van een locatie in de 

meeste gevallen een negatief effect heeft op de kwaliteit van de bodem. 

 

De aanwezigheid van PAK’s in de bodem zijn vaak het gevolg van de aanwezigheid van 
teerhoudende of koolstofhoudende stoffen, zoals bv. koolas, verbrandingsresten of teerresten. 
Ze kunnen zowel een synthetische als een natuurlijke oorsprong hebben. PAK’s kunnen ook worden 

aangetroffen bij de vervaardiging en verwerking van rubber, kunststoffen, verf, lakken, minerale olie en 

teerproducten. In de chemische grondstoffenindustrie dienen ze als tussenproducten bij verschillende 

syntheses, bijvoorbeeld van verfstoffen en farmaceutica 

  

PCB's (polychloorbifenylen) staan al tientallen jaren in de belangstelling als bedreiging voor de 

volksgezondheid. Dat danken ze aan een slechte afbreekbaarheid, een neiging tot stapelen in dierlijk 

(en dus ook humaan) vetweefsel en uiteenlopende toxische eigenschappen. Verspreiding van 

persistente verontreinigingen gaat hoofdzakelijk via de lucht, ze komen vervolgens terecht op 

gewassen, de bodem en in water. Door hun lipofiele eigenschappen (vetoplosbaar) treedt vervolgens 

stapeling op in met name dierlijk vetweefsel.  

PCB’s zijn geen natuurlijk voorkomende stoffen. De aanwezigheid van PCB's in het milieu is met 

name het gevolg van industriële productie en het gebruik van PCB's van ongeveer 1930 tot 1980.  
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Polychloorbifenylen (PCB’s) zijn op zeer uiteenlopende manieren toegepast: als isolatie vloeistof in 

transformatoren en condensatoren, als hydraulische- of warmtegeleidingsvloeistoffen, koelvloeistof, 

smeermiddel en weekmaker in kunststoffen, en verder in verf, inkt, lak, kit, lijm, koolstofvrij 

kopieerpapier en bestrijdingsmiddelen. Aangezien productie en gebruik van PCB's sinds 1985 volledig 

zijn verboden, zijn dit soort PCB-houdende producten al lange tijd niet meer in de handel.  

ondergrond (0.6-1.7 m-mv) 

Ondergrondmengmonster MM3 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 

achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opmerking: 
Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 
Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter vanuit worden gegaan 
dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000). 

 
Op basis van de circulaire bodemsanering 2009 zijn de toetsingswaarden voor barium (zware metalen) tijdelijk 
ingetrokken. Indien er op een locatie sprake is van een antropogene bron kan het gemeten gehalte barium 
indicatief worden getoetst aan de voormalige interventiewaarde. 
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4.3.2 Milieuhygiënische kwaliteit grondwater 

 
In tabel 15 wordt een volledig overzicht weergegeven van de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarde. 
 
tabel 15: gemeten gehaltes (µg/l) in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming 

 

 

 

  

Project OPID 21517309#20-M9400-Banterweg 2B te Emmeloord

Certificaten 1051341

Toetsing T.13 - Beoordeling kwaliteit van grondwater volgens Wbb

Toetsversie BoToVa 2.0.0 Toetsdatum: 26 juni 2020 15:31

Parameters Toetsing Monster 6367740

Pb1, 01-Pb1: 300-400

Max. Bodemindex 0,157

Toetsoordeel Overschrijding Streefwaarde

Analyse Eenheid S T I Ana.Res. Std.Res. T.Oordeel B.Index

Metalen ICP-MS (opgelost)

barium (Ba) µg/l 50 337,5 625 140 2.8 S 0,157

cadmium (Cd) µg/l 0,4 3,2 6 < 0.2 - 0

kobalt (Co) µg/l 20 60 100 < 2 - 0

koper (Cu) µg/l 15 45 75 2,8 - 0

Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l 0,05 0,175 0,3 < 0.05 - 0

lood (Pb) µg/l 15 45 75 2 - 0

molybdeen (Mo) µg/l 5 152,5 300 < 2 - 0

nikkel (Ni) µg/l 15 45 75 < 3 - 0

zink (Zn) µg/l 65 432,5 800 21 - 0

Minerale olie

minerale olie (florisil clean-up)µg/l 50 325 600 < 50 - 0

Vluchtige aromaten

benzeen µg/l 0,2 15,1 30 < 0.2 - 0

ethylbenzeen µg/l 4 77 150 < 0.2 - 0

naftaleen µg/l 0,01 35,005 70 < 0.02 - 0

o-xyleen µg/l < 0.1 0

styreen µg/l 6 153 300 < 0.2 - 0

tolueen µg/l 7 503,5 1000 < 0.2 - 0

xyleen (som m+p) µg/l < 0.2 0

Sommaties aromaten

som xylenen µg/l 0,2 35,1 70 0,2 - 0

Vluchtige chlooralifaten

1,1,1-trichloorethaan µg/l 0,01 150,005 300 < 0.1 - 0

1,1,2-trichloorethaan µg/l 0,01 65,005 130 < 0.1 - 0

1,1-dichloorethaan µg/l 7 453,5 900 < 0.2 - 0

1,1-dichlooretheen µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006

1,1-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

1,2-dichloorethaan µg/l 7 203,5 400 < 0.2 - 0

1,2-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

1,3-dichloorpropaan µg/l < 0.2 0

cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0

dichloormethaan µg/l 0,01 500,005 1000 < 0.2 - 0

monochlooretheen (vinylchloride)µg/l 0,01 2,505 5 < 0.2 - 0,026

tetrachlooretheen µg/l 0,01 20,005 40 < 0.1 - 0,002

tetrachloormethaan µg/l 0,01 5,005 10 < 0.1 - 0,006

trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0.1 0

trichlooretheen µg/l 24 262 500 < 0.2 - 0

trichloormethaan µg/l 6 203 400 < 0.2 - 0

Sommaties

som C+T dichlooretheen µg/l 0,01 10,005 20 0,1 - 0,007

som dichloorpropanen µg/l 0,8 40,4 80 0,4 - 0

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers

tribroommethaan (bromoform)µg/l 630 < 0.2 @ 0

Legenda

@ Geen toetsoordeel mogelijk

- <= Streefwaarde

x S x maal Streefwaarde

N.B. De vermelde tussenwaarde is door MijnLab berekend en is niet afkomstig uit BoToVa
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interpretatie resultaten grondwater 

In tabel 16 staat een samenvatting weergegeven van de toetsresultaten van het onderzochte 
grondwatermonster. 
 
tabel 16: samenvatting toetsresultaten per grondwatermonster 

Grondwatermonster Diepte filter Zintuiglijk >S  >T  >I  

Pb1 3.0-4.0 - barium 
(zware metalen) 

- - 

Legenda  
>S overschrijding streefwaarde (bodemindex <=0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

 
peilbuis 1 (3.0-4.0 m-mv) 
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de 
streefwaarde. 
 
Ten aanzien van het voorkomen van verhoogde gehaltes zware metalen in het freatisch grondwater 
kan worden opgemerkt dat dergelijke verhoogde gehaltes op tal van onverdachte locaties in 
Nederland regelmatig voorkomen. De gehaltes worden vaak in verhoogde mate aangetoond zonder 
dat daarbij sprake is van een verontreinigingsbron. De verhoogde gehaltes zware metalen kunnen o.a. 
worden veroorzaakt door wisselende milieuomstandigheden in de bodem alsmede door diverse 
bodemprocessen. Zo kan het onvoldoende herstelde evenwicht tussen grond en grondwater ten tijde 
van de bemonstering een mogelijke oorzaak zijn van het verhoogd voorkomen van zware metalen. 
Deels kunnen zware metalen van nature, door uitloging uit sedimenten, afhankelijk van het 
redoxpotentiaal, in verhoogde mate in het grondwater voorkomen, het betreft in deze gevallen 
natuurlijk verhoogde achtergrondwaarden. 
Opgemerkt wordt dat de aanwezigheid van zware metalen in het grondwater ook kan samenhangen 
met het vm. gebruik van de locatie. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opmerking: 

Wanneer het gehalte van een parameter beneden de rapportagegrens van AS3000 ligt mag er, conform de 

Wijziging Regeling Bodemkwaliteit (Stc. 122, 27 juni 2008), voor de betreffende parameter van uit worden gegaan 

dat deze voldoet aan de achtergrondwaarde (AW2000), e.e.a. geldt voor de gecorrigeerde som 1,2-

dichlooretheen, gecorrigeerde som dichloorpropaan en som xylenen. 
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5 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
 
Naar aanleiding van de resultaten van het verkennend milieukundig bodemonderzoek worden de 
volgende conclusies getrokken en aanbevelingen gedaan. 
 
zintuiglijke waarnemingen 
Op basis van zintuiglijke waarnemingen zijn in het opgeboorde bodemmateriaal geen bodemvreemde 

afwijkingen of asbestverdacht materiaal waargenomen (indicatieve waarneming). 

 
Een samenvatting van de toetsingsresultaten staat weergegeven in tabel 17. 

 
tabel 17: samenvatting toetsingsresultaten 

Mengmonster Boringen Diepte 
Zintuig-
lijk >AW  of >S >T  >I  

Indicatieve toetsing 
Bbk* 

Grond               

1 (MM1) 1+3+5+6+ 
12 t/m 15 

0.0-0.5 - minerale olie, 

PAK’s (som 10), 

PCB’s (som 7) 

- - Industrie* 

2 (MM2) 2+4+ 
7 t/m 11 

0.0-0.5 - PCB’s (som7) - - Wonen* 

3 (MM3) 1+2+3+4 0.6-1.7 - - - - Achtergrondwaarde* 

Grondwater               

Pb1 1 3.0-4.0 - barium  
(zware metalen) 

- - n.v.t. 

Legenda  
>AW / >S overschrijding achtergrondwaarde/streefwaarde (bodemindex =<0,5) 

>T overschrijding tussenwaarde (criteria voor nader onderzoek, bodemindex >0,5) 

>I overschrijding interventiewaarde (bodemindex >1) 

*= beoordeling is excl. onderzoek naar PFAS-verbindingen, onderzoek naar deze verbindingen is vanaf 8 juli 
2019 verplicht bij beoordeling van hergebruiksmogelijkheden van de grond 

 
grond 

 

bovengrond (0.0-0.5 m-mv) 

Bovengrondmengmonster MM1 bevat een verhoogd gehalte minerale olie, polycyclische aromatische 

koolwaterstoffen (PAK’s, som 10) en PCB’s (som 7) t.o.v. de achtergrondwaarde, de tussenwaarde 

(indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5)  wordt in deze gevallen niet 

overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening, geen directe aanleiding is 

tot het instellen van aanvullend onderzoek. 

 

Bovengrondmengmonster MM2 bevat een verhoogd gehalte PCB’s (som 7) t.o.v. de 

achtergrondwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde 

(>0.5)  wordt in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze 

mening, geen directe aanleiding is tot het instellen van aanvullend onderzoek. 

 

ondergrond (0.6-1.7 m-mv) 

Ondergrondmengmonster MM3 bevat geen van de onderzochte stoffen verhoogd t.o.v. de 

achtergrondwaarde en/of detectiewaarde. 
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grondwater 

 

peilbuis 1 (3.0-4.0 m-mv) 
Het grondwater t.p.v. peilbuis 1 bevat een verhoogd gehalte barium (zware metalen) t.o.v. de 
streefwaarde, de tussenwaarde (indicatie voor nader onderzoek) en de bodemindex-waarde (>0.5) 
wordt in dit geval niet overschreden zodat er uit milieuhygiënische overweging, naar onze mening,  
geen directe aanleiding bestaat tot het instellen van aanvullend onderzoek. 
 
toetsing hypothese 
Op basis van de vooraf gestelde hypothese is de onderzoekslocatie in eerste aanleg als 

milieuhygiënisch onverdacht aangemerkt. 

 

Op basis van de resultaten van het verkennend bodemonderzoek blijkt dat de locatie niet geheel vrij is 

van bodemverontreiniging.  

De bovengrond en het grondwater ter plaatse van de onderzoekslocatie bevat enkele stoffen 

verhoogd t.o.v. de achtergrondwaarde resp. de streefwaarde. Deze lichte verontreinigingen 

overschrijden de tussenwaarde/bodemindex-waarde (>0.5) niet en geven daardoor geen formele 

aanleiding tot het instellen van een nader onderzoek. 

 

De onderzoeksresultaten stemmen niet overeen met de gestelde hypothese, de vooraf gestelde 

hypothese “onverdacht” dient formeel verworpen te worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt 

dat er beïnvloeding van de bodemkwaliteit heeft plaatsgevonden.  

 

Opgemerkt wordt dat de conclusies betrekking hebben op de chemische gesteldheid van de 

bodem (excl. asbest).  Een asbestonderzoek in grond  of puin conform de NEN 5707+C2 resp. NEN 

5897+C2 maakt geen onderdeel uit van de scope van onderhavig onderzoek.  

Op basis van dit onderzoek dat volgens NEN-5740-A1 is uitgevoerd kan geen uitspraak worden 

gedaan omtrent de aanwezigheid van asbesthoudend materiaal in de bodem of puin. 

Indien een formele uitspraak over het voorkomen van asbest in de bodem gewenst is dient een 

asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. 
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Aanbevelingen 

 

1●) 

In het kader van de voorgenomen bestemmingsplanwijziging dient de milieuhygiënische kwaliteit van  

de bodem zoveel mogelijk aan te sluiten bij het toekomstige bodemgebruik. Ter afstemming wordt 

geadviseerd om het onderhavige bodemonderzoek in dit kader voor te leggen aan het bevoegd 

gezag. 

 

2●) 

Indien de grond ontgraven gaat worden, bijvoorbeeld ten behoeve van bouwwerkzaamheden, is het 
Besluit Bodemkwaliteit van toepassing. Middels het Besluit is het mogelijk om door het lokaal bevoegd 
gezag lokale maximale bodemgebruikswaarden vast te stellen, of om deze bodemgebruikswaarden te 
conformeren aan de maximale waarden uit het (landelijke) generieke model. 
 
Indien grond van het eigen terrein moet worden afgevoerd zal deze verwerkt dienen te worden 

conform de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit. De mogelijkheden hiertoe kunnen worden 

vastgesteld na overleg met de betrokken overheidsinstanties. 

Volledige duidelijkheid omtrent de bodemkwaliteitsklasse van vrijkomende grond wordt pas verkregen 
op basis van een partijkeuring conform het Besluit Bodemkwaliteit. 
Opgemerkt dient te worden dat de vertaalslag van verkennend bodemonderzoek naar hergebruik van 
grond volgens het Besluit Bodemkwaliteit, veelal, niet mogelijk is. In de meeste gevallen zijn 
aanvullende gegevens noodzakelijk, het bevoegd gezag (de gemeente waarin de grond wordt 
toegepast) kan hier uitsluitsel over geven.  
 
Op 8 juli jl. heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu een tijdelijk handelingskader vastgesteld 

voor hergebruik van PFAS-houdende grond en baggerspecie. Vanaf 8 juli 2019 is het verplicht om 

onderzoek naar de stofgroep PFAS uit te voeren bij o.a. partijkeuringen in het kader van afvoer van 

grond.  

In dit verkennend bodemonderzoek is geen onderzoek uitgevoerd naar PFAS stoffen in de bodem. De 

in dit onderzoek opgenomen indicatieve toetsing aan het Besluit Bodemkwaliteit is excl. onderzoek 

naar PFAS-stoffen, onderzoek naar deze verbindingen is bij definitieve beoordeling van evt. 

hergebruiksmogelijkheden van evt. af te voeren grond alsnog nodig.   

 
Indien het noodzakelijk is dat er grond afgevoerd moet worden van de locatie zal er een melding 
grondverzet gedaan moeten worden via het landelijk meldpunt: www.meldpuntbodemkwaliteit.nl.  
 
Opgemerkt wordt dat evt. afvoer van grond met de bodemkwaliteitsklasse “wonen”, “industrie” en “niet  
toepasbare grond” meer kosten met zich meebrengt dan de afvoer van schone grond 
“achtergrondwaarde”.  
 Wanneer grond binnen het plangebied wordt ontgraven dient voorkomen te worden dat grond met 
een verschillende/afwijkende milieuhygiënische kwaliteit met elkaar wordt vermengd. 
 
Mocht grondwater onttrokken worden t.b.v. bemaling, dient bekeken te worden in hoeverre de 
grondwaterkwaliteit de lozingsnormen overschrijdt. 
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Algemeen/opmerkingen/betrouwbaarheid/uitsluitingen 

Het onderhavige onderzoek heeft betrekking gehad op de locatie aan de Banterweg perceel sectie A 
nr. 2924 te Emmeloord (zie bijlage 2). Op basis van het onderhavige onderzoek kan alleen een 
uitspraak worden gedaan omtrent de bodemkwaliteit van het onderzochte terreindeel, zie bijlage 2. 
Op basis van het onderhavige onderzoek kan geen uitspraak worden gedaan: omtrent de 
bodemkwaliteit van niet onderzochte terreindelen, de bodemkwaliteit van niet bekende verdachte 
terreindelen, de bodemkwaliteit onder gebouwen en/of gesloten verharding, de bodemkwaliteit van 
niet verkende bodemlagen, de milieuhygiënische kwaliteit van het diepere grondwater etc.  
 
Daarnaast kan op basis van dit onderzoek geen uitspraak worden gedaan omtrent de eventuele 

aanwezigheid van asbest in de bodem/puin. Indien echter een formele uitspraak over het voorkomen 

van asbest in de bodem gewenst is dient een asbestonderzoek uit gevoerd te worden conform de 

NEN 5707+C2 of NEN 5897+C2. Alleen een asbestonderzoek volgens NEN-5707+C2 / NEN-

5897+C2 geeft meer zekerheid over de aanwezigheid van asbest in de bodem resp. puin. 

In algemene zin wordt opgemerkt dat bij analyse van mengmonsters de gehalten in de individuele 
deelmonsters van een mengmonster zowel hoger als lager kunnen zijn dan de aangetoonde gehalten 
in het betreffende mengmonster. Er kan in gevallen waarbij sprake is van ruime overschrijdingen van 
de achtergrondwaarde, gemeten in een mengmonster, niet worden uitgesloten dat individuele 
deelmonsters gehalten boven de tussen- of interventiewaarde bevatten. 
 
T.a.v. historische (bodem) informatie van de locatie wordt opgemerkt dat de geraadpleegde bronnen 
niet altijd zonder fouten en volledig zijn. Voor het verkrijgen van historische informatie is  
Sigma Bouw & Milieu afhankelijk van deze bronnen, waardoor Sigma Bouw & Milieu niet kan instaan 
voor de juistheid en volledigheid van de verzamelde historische informatie. Het kan voorkomen dat 
niet alle bronnen zijn geraadpleegd, doordat ze niet voorhanden waren. Hierdoor kan informatie 
ontbreken. 
Dit bodemonderzoek is op zorgvuldige wijze uitgevoerd conform de toepasselijke en van kracht zijnde 
regelgeving en methoden. Een bodemonderzoek wordt in zijn algemeenheid echter uitgevoerd door 
het, conform de geldende richtlijnen, steekproefsgewijs bemonsteren van de bodem d.m.v. een 
representatief geacht aantal monsters, waardoor het, op basis van de resultaten van een 
bodemonderzoek, onmogelijk is om garanties af te geven ten aanzien van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit. 
Een verkennend bodemonderzoek geeft nooit volledige zekerheid omtrent de toestand van de bodem 
ter plaatse van een locatie. Het onderzoek dient geïnterpreteerd worden als een inschatting van de 
verontreinigingssituatie op een bepaald moment. Het is echter op basis van dit onderzoek nooit uit te 
sluiten dat er lokaal afwijkingen in de bodem voorkomen. Het kan op basis van dit onderzoek niet 
uitgesloten worden dat zich op de locatie verontreiniging bevindt welke in dit onderzoek niet is 
aangetroffen/ontdekt.  
Het uitgevoerde verkennend bodemonderzoek is dan ook indicatief en een momentopname. De 
resultaten van het onderzoek kunnen minder representatief worden naarmate de tijd verstrijkt.  
Eventuele toekomstige activiteiten, calamiteiten, sloopwerkzaamheden, bouwrijp maken en/of aanvoer 
van grond van elders, kunnen de bodemkwaliteit (sterk) beïnvloeden. Tijdens werkzaamheden in de 
bodem dient men alert te blijven op waarneembare bijzonderheden, die kunnen duiden op eventuele 
verontreinigingen 
Het onderzoek is gebaseerd op informatie van derden en het verrichten van een beperkt aantal 
boringen en analyses, conform de geldende richtlijnen. Hierdoor is het mogelijk dat niet alle informatie 
is verkregen, dan wel dat niet alle afwijkingen in de bodem zijn geconstateerd. 
Sigma Bouw & Milieu aanvaardt derhalve op generlei wijze aansprakelijkheid voor de 
gevolgen/schade dan wel enige andere indirecte incidentele of gevolgschade welke voortvloeien uit 
beslissingen welke worden genomen op basis van de onderzoeksresultaten van het onderhavige 
onderzoek als in de praktijk blijkt dat de verontreinigingssituatie anders is dan in dit onderzoek 
vermeld.  
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bodem profielen BIJLAGE 3 : BOORPROFIELEN

onderzoek Bant erw eg 2 B t e  Em m eloord

projectcode 2 0 -M 9 4 0 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 1 gras, m aaiveld

type peilbuis m et  1  f ilt er
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

250

300

350

400

0

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-60

-130

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, bruin, 
edelm an

-130

-170

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
edelm an

-170

-270

veen, m ineraalarm , donker bruin, 
edelm an

-270

-360

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, beige, edelm an

-360

-400

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

1

2

3

4

Pb1

300

400

0 2 tegel, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

0

-4-4

-14

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
geel, edelm an

-14

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-60

-110

klei, m at ig silt ig, neut raal geel, bruin, 
edelm an

-110

-170

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, bruin, 
edelm an

-170

-200

veen, m ineraalarm , donker bruin, 
edelm an

1

2

3

4
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onderzoek Bant erw eg 2 B t e  Em m eloord

projectcode 2 0 -M 9 4 0 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

0

-70

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-70

-130

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, 
beige, edelm an

-130

-200

veen, m ineraalarm , donker bruin, 
edelm an

1

2

3

4

0 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

100

150

200

0

-60

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an

-60

-110

klei, m at ig zandig, neut raal geel, 
bruin, edelm an

-110

-170

klei, m at ig silt ig, neut raal grijs, bruin, 
edelm an

-170

-200

veen, m ineraalarm , donker bruin, 
edelm an

1

2

3

4

0 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an1
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onderzoek Bant erw eg 2 B t e  Em m eloord

projectcode 2 0 -M 9 4 0 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

0 6 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an1

0 7 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an1

0 8 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an1

0 9 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an1

1 0 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an1
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onderzoek Bant erw eg 2 B t e  Em m eloord

projectcode 2 0 -M 9 4 0 0

getekend conform NEN 5 1 0 4

1 1 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an1

1 2 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an1

1 3 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an1

1 4 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an1

1 5 gras, m aaiveld

type grondboring
datum 1 1 -0 6 -2 0 2 0

boorm eester A.van W uykhuyse

0

50

0

-50

zand, m at ig fijn, zwak silt ig, neut raal 
bruin, grijs, edelm an1



num m er

filtert raject

grondwaterstand

casing

filtergrind

bentoniet

PEILBUIS BORING

bodem laag

bodem laag

bodem m onster, geroerd

bodem m onster, ongeroerd

grondwaterstand t ijdens boren

links= cm -m aaiveld

rechts= cm + NAP

GRONDSOORTEN

GRIND, grindig (G,g)

ZAND, zandig (Z,z)

LEEM, silt ig (L,s)

KLEI, kleiig (K,k)

VEEN, hum eus (V,h)

slib

VERHARDINGEN

asfalt , beton, klinkers, tegels
stelconplaat , ondoordringbare laag

OVERIG

bodem vreem de bestandsdelen aanwezig

water

OLIE OP W ATER REACTIE

GEUR INTENISTEIT

Geen Zwak Mat ig Sterk Uiterst

Geen Zeer zwak Zwak Mat ig Sterk Zeer sterk

M ATE VAN BIJM ENGING

zwak - (0-5%)

m at ig - (5-15%)

sterk - (15-50%)

uiterst  - (> 50%)

GRADATIE ZAND

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

GRADATIE GRIND

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

BESCHRIJVING BODEM LAAG

pid =  foto ionisat ie detector
bv =  bodem vocht
ow =  olie op water



onderzoek onderzoek

onderzoek onderzoek
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Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 20-M9400-Banterweg 2B te Emmeloord
Ons kenmerk : Project 1047993
Validatieref. : 1047993_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : BDZS-ZPGG-EDZA-XCRO
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 22 juni 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Monstervoorbewerking
S AS3000 (steekmonster) uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd
S gewicht artefact g n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S soort artefact n.v.t. n.v.t. n.v.t.
S voorbewerking AS3000 uitgevoerd uitgevoerd uitgevoerd

Algemeen onderzoek - fysisch
S droge stof % 88,2 91,3 65,8
S organische stof (gec. voor lutum) % (m/m ds) 3,5 2,9 2,4
S lutumgehalte (pipetmethode) % (m/m ds) 3,1 3,0 29,2

Anorganische parameters - metalen
S barium (Ba) mg/kg ds 27 29 38
S cadmium (Cd) mg/kg ds < 0,20 0,22 < 0,20
S kobalt (Co) mg/kg ds < 3,0 < 3,0 6,6
S koper (Cu) mg/kg ds 5,3 7,6 8,8
S kwik (Hg) (niet vluchtig) mg/kg ds 0,05 0,07 0,05
S lood (Pb) mg/kg ds 13 19 18
S molybdeen (Mo) mg/kg ds < 1,5 < 1,5 < 1,5
S nikkel (Ni) mg/kg ds 7 7 21
S zink (Zn) mg/kg ds 34 44 50

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds 75 < 35 < 35

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen:
S naftaleen mg/kg ds < 0,05 < 0,05 < 0,05
S fenantreen mg/kg ds 0,35 < 0,05 < 0,05
S anthraceen mg/kg ds 1,2 < 0,05 < 0,05
S fluoranteen mg/kg ds 3,0 0,11 < 0,05
S benzo(a)antraceen mg/kg ds 2,7 0,07 < 0,05
S chryseen mg/kg ds 3,0 0,08 < 0,05
S benzo(k)fluoranteen mg/kg ds 1,5 0,06 < 0,05
S benzo(a)pyreen mg/kg ds 1,7 0,06 < 0,05
S benzo(ghi)peryleen mg/kg ds 0,77 0,05 < 0,05
S indeno(1,2,3-cd)pyreen mg/kg ds 1,0 0,07 < 0,05

S som PAK (10) mg/kg ds 15 0,60 0,35

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:
S PCB -28 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -52 mg/kg ds 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -101 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -118 mg/kg ds < 0,001 < 0,001 < 0,001
S PCB -138 mg/kg ds 0,002 0,002 < 0,001
S PCB -153 mg/kg ds 0,001 0,002 < 0,001
S PCB -180 mg/kg ds < 0,001 0,001 < 0,001

S som PCBs (7) mg/kg ds 0,007 0,008 0,005

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047993
Uw Project omschrijving : 20-M9400-Banterweg 2B te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties
6359985 = MM1, 01: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

6359986 = MM2, 02: 14-50, 04: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50

6359987 = MM3, 01: 60-110, 01: 130-170, 02: 60-110, 02: 110-160, 03: 70-100, 03: 100-130, 04: 60-110, 04: 110-160

Opgegeven bemonsteringsdatum : 11/06/2020 11/06/2020 11/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020
Startdatum : 12/06/2020 12/06/2020 12/06/2020
Monstercode : 6359985 6359986 6359987
Uw Matrix : Grond Grond Grond

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: BDZS-ZPGG-EDZA-XCRO Ref.: 1047993_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum en vrij ijzer in de vorm van Fe2O3)
Het organische stofgehalte is gecorrigeerd voor het in het analysecertificaat gerapporteerde lutumgehalte. Indien het
lutumgehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutumgehalte van 5,4% (gemiddeld lutumgehalte
Nederlandse bodem, AS3010/AS3210, prestatieblad organische stofgehalte in grond/waterbodem). Indien het vrij
ijzergehalte is bepaald en groter is dan 5 % m/m, is bij de berekening van het organische stof gecorrigeerd voor dat
gehalte aan vrij ijzer.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Uw referentie : MM1, 01: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50
Monstercode : 6359985

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Uw referentie : MM2, 02: 14-50, 04: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50, 10: 0-50, 11: 0-50
Monstercode : 6359986

Opmerking(en) bij resultaten:
PCB -138: - Bij deze gaschromatografische analyse valt PCB 138 samen met PCB 163.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047993
Uw Project omschrijving : 20-M9400-Banterweg 2B te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BDZS-ZPGG-EDZA-XCRO Ref.: 1047993_certificaat_v1



OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 6359985
Uw Project
omschrijving

: OPID 21407426#20-M9400-Banterweg 2B te Emmeloord

Uw referentie : MM1, 01: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 12: 0-50, 13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

➝
oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

1) fractie > C10 - C19 10 %
2) fractie C19 - C29 59 %
3) fractie C29 - C35 27 %
4) fractie C35 -< C40 5 %

minerale olie gehalte: 75 mg/kg ds

Oliechromatogram 1 van 1

Minerale olie
Interpretatie: raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

Bij een minerale olie gehalte kleiner dan de rapportagegrens worden geen oliefracties weergegeven.

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BDZS-ZPGG-EDZA-XCRO Ref.: 1047993_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6359985 MM1, 01: 0-50, 03: 0-50, 05: 0-50, 06: 0-50, 12: 0-50,
13: 0-50, 14: 0-50, 15: 0-50

01 0.00-0.50 3501445AA
03 0.00-0.50 3501461AA
05 0.00-0.50 3501127AA
06 0.00-0.50 3501134AA
12 0.00-0.50 3501124AA
13 0.00-0.50 3501130AA
14 0.00-0.50 3501128AA
15 0.00-0.50 3501131AA

6359986 MM2, 02: 14-50, 04: 0-50, 07: 0-50, 08: 0-50, 09: 0-50,
10: 0-50, 11: 0-50

02 0.14-0.50 3501470AA
04 0.00-0.50 3501477AA
07 0.00-0.50 3501037AA
08 0.00-0.50 3501101AA
09 0.00-0.50 3501031AA
10 0.00-0.50 3501087AA
11 0.00-0.50 3501099AA

6359987 MM3, 01: 60-110, 01: 130-170, 02: 60-110, 02:
110-160, 03: 70-100, 03: 100-130, 04: 60-110, 04:
110-160

01 0.60-1.10 3501474AA
01 1.30-1.70 3501472AA
02 0.60-1.10 3501466AA
02 1.10-1.60 3501460AA
03 0.70-1.00 3501467AA
03 1.00-1.30 3501469AA
04 0.60-1.10 3501473AA
04 1.10-1.60 3501471AA

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047993
Uw Project omschrijving : 20-M9400-Banterweg 2B te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BDZS-ZPGG-EDZA-XCRO Ref.: 1047993_certificaat_v1



Analysemethoden in Grond (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

voorbewerking AS3000 : Conform AS3000 en NEN-EN 16179
Droge stof : Conform AS3010 prestatieblad 2
Organische stof (gec. voor lutum) : Conform AS3010 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN 5754
Lutumgehalte (pipetmethode) : Conform AS3010 prestatieblad 4; gelijkwaardig aan NEN 5753
Barium (Ba) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Cadmium (Cd) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kobalt (Co) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Koper (Cu) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Lood (Pb) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Molybdeen (Mo) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Nikkel (Ni) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Zink (Zn) : Conform AS3010 prestatieblad 5 en NEN-EN-ISO 17294-2 en destructie

conform NEN 6961
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3010 prestatieblad 7
PAKs : Conform AS3010 prestatieblad 6
PCBs : Conform AS3010 prestatieblad 8

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1047993
Uw Project omschrijving : 20-M9400-Banterweg 2B te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: BDZS-ZPGG-EDZA-XCRO Ref.: 1047993_certificaat_v1



Sigma Bouw en Milieu
T.a.v. Bodem-Sigma
Phileas Foggstraat 153
7825 AW EMMEN

Uw kenmerk : 20-M9400-Banterweg 2B te Emmeloord
Ons kenmerk : Project 1051341
Validatieref. : 1051341_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode : WQJC-GDNR-PUEC-JUGQ
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 bijlage(n)

Amsterdam, 26 juni 2020

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Eurofins
Omegam volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Eurofins Omegam". De in dit onderzoek uitgevoerde
onderzoeksmethoden van de geaccrediteerde analyses zijn in een aparte bijlage als onderdeel van dit
analyse-certificaat opgenomen. De methoden zijn, voor zover mogelijk, ontleend aan de
accreditatieprogramma's/schema's en NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

Ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd. Ik vertrouw
erop uw opdracht volledig en naar tevredenheid te hebben uitgevoerd. Heeft u naar aanleiding van
deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze klantenservice.

Hoogachtend,
namens Eurofins Omegam,

Ing. J. Tukker
Manager productie

Op dit certificaat zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
Dit analyse-certificaat mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Omegam B.V. T +31-(0)20-597 66 80 IBAN NL 16 BNPA 0227667980
H.J.E. Wenckbachweg 120 BIC BNPANL2A
NL-1114 AD Amsterdam-Duivendrecht CSOmegam@eurofins.com BTW nr. NL8139.67.132.B01
Nederland www.eurofins.nl KvK nr. 34215654



Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):
S barium (Ba) µg/l 140
S cadmium (Cd) µg/l < 0,2
S kobalt (Co) µg/l < 2
S koper (Cu) µg/l 2,8
S Kwik (Hg) (niet vluchtig) µg/l < 0,05
S lood (Pb) µg/l 2,0
S molybdeen (Mo) µg/l < 2
S nikkel (Ni) µg/l < 3
S zink (Zn) µg/l 21

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) µg/l < 50

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:
S benzeen µg/l < 0,2
S ethylbenzeen µg/l < 0,2
S naftaleen µg/l < 0,02
S o-xyleen µg/l < 0,1
S styreen µg/l < 0,2
S tolueen µg/l < 0,2
S xyleen (som m+p) µg/l < 0,2

S som xylenen µg/l 0,2

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:
S 1,1,1-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1,2-trichloorethaan µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,1-dichlooretheen µg/l < 0,1
S 1,1-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorethaan µg/l < 0,2
S 1,2-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S 1,3-dichloorpropaan µg/l < 0,2
S cis-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S dichloormethaan µg/l < 0,2
S monochlooretheen (vinylchloride) µg/l < 0,2
S tetrachlooretheen µg/l < 0,1
S tetrachloormethaan µg/l < 0,1
S trans-1,2-dichlooretheen µg/l < 0,1
S trichlooretheen µg/l < 0,2
S trichloormethaan µg/l < 0,2

S som C+T dichlooretheen µg/l 0,1
S som dichloorpropanen µg/l 0,4

Vluchtige gehalogeneerde alifaten - divers:
S tribroommethaan (bromoform) µg/l < 0,2

Tabel 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1051341
Uw Project omschrijving : 20-M9400-Banterweg 2B te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Uw Monsterreferenties
6367740 = Pb1, 01-Pb1: 300-400

Opgegeven bemonsteringsdatum : 19/06/2020
Ontvangstdatum opdracht : 19/06/2020
Startdatum : 19/06/2020
Monstercode : 6367740
Uw Matrix : Grondwater

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.
- De met een 'Q' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (registratienummer L086).
- De met een 'S' gemerkte analyses zijn door RvA geaccrediteerd (L086) en op basis van het schema AS 3000 erkend.
Opdrachtverificatiecode: WQJC-GDNR-PUEC-JUGQ Ref.: 1051341_certificaat_v1



Opmerkingen m.b.t. analyses

Opmerking(en) algemeen

De volgende informatie is indien van toepassing verstrekt door de opdrachtgever:
Project omschrijving, Monsterreferentie(s), Opgegeven bemonsteringsdatum, Matrix, Monsterdiepte, Potnr (Barcode),
Veldgegevens, Veldwaarnemingen en Bemonsteringsdata. De opgegeven bemonsteringsdatum kan van invloed zijn op
de geldigheid van de resultaten.

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Tabel 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1051341
Uw Project omschrijving : 20-M9400-Banterweg 2B te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WQJC-GDNR-PUEC-JUGQ Ref.: 1051341_certificaat_v1



Barcodeschema's

Monstercode Uw referentie uw monsterref. uw diepte uw barcode

6367740 Pb1, 01-Pb1: 300-400 Pb1 3.00-4.00 0375742YA
Pb1 3.00-4.00 0800881396

Bijlage 1 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1051341
Uw Project omschrijving : 20-M9400-Banterweg 2B te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WQJC-GDNR-PUEC-JUGQ Ref.: 1051341_certificaat_v1



Analysemethoden in Grondwater (AS3000)

AS3000
In dit analysecertificaat zijn de met 'S' gemerkte analyses uitgevoerd volgens de analysemethoden beschreven in het
"Accreditatieschema Laboratoriumanalyses voor grond-, waterbodem- en grondwateronderzoek (AS SIKB 3000)". Het
laboratoriumonderzoek is uitgevoerd volgens de onderstaande analysemethoden. Deze analyses zijn vastgelegd in het
geldende accreditatie-certificaat met bijbehorende verrichtingenlijst L086 van Eurofins Omegam BV.

Barium (Ba) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Cadmium (Cd) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kobalt (Co) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Koper (Cu) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Kwik (Hg) (niet vluchtig) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Lood (Pb) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Molybdeen (Mo) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Nikkel (Ni) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Zink (Zn) : Conform AS3110 prestatieblad 3 en gelijkwaardig aan NEN-EN-ISO 17294-2
Minerale olie (florisil clean-up) : Conform AS3110 prestatieblad 5
Aromaten (BTEXXN) : Conform AS3130 prestatieblad 1
Styreen : Conform AS3130 prestatieblad 1
Chlooralifaten : Conform AS3130 prestatieblad 1
Vinylchloride : Conform AS3130 prestatieblad 1

Bijlage 2 van 2

A N A L Y S E C E R T I F I C A A T

Project code : 1051341
Uw Project omschrijving : 20-M9400-Banterweg 2B te Emmeloord
Opdrachtgever : Sigma Bouw en Milieu

Dit analyse-certificaat, inclusief voorblad en eventuele bijlage(n), mag niet anders dan in zijn geheel worden gereproduceerd.

Opdrachtverificatiecode: WQJC-GDNR-PUEC-JUGQ Ref.: 1051341_certificaat_v1



BIJLAGE 5   

 

Bedrijfshandboek SIGMA Bouw & Milieu Datum van uitgifte: 01-03-2013 
F-26 Verklaring onafhankelijkheid Pagina 1 van 1 Versie: 3 

 
 

 

Verklaring van onafhankelijkheid voor de kritische functie: 
 
 
“veldwerk t.b.v. milieuhygiënisch bodemonderzoek” 
 
“milieukundige begeleiding van bodemsanering (processturing / verificatie)” 
 
Hierbij verklaren de navolgend genoemde veldwerkers / milieukundig begeleiders het veldwerk / de 
processturing en/of de verificatie t.a.v. onderhavig onderzoek  conform de eisen van de BRL SIKB 
2000 / BRL SIKB 6000 te hebben uitgevoerd, onafhankelijk van de opdrachtgever en/of eigenaar 
(zijnde degene die een persoonlijk of zakelijk recht heeft op de bodem / locatie). 
 
 
 
Naam geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers Handtekening geregistreerde veldwerker(s)/MKB’ers 
 
 
 
 
A.D.M. van Wuykhuyse    ..…………………………………………. 
 
 
 
 
……………………………………   ……………………………………………. 
 
 
Datum: 11-06-2020 
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INLEIDING1
1.1 AANLEIDING
Jansen & Jansen groenadviesbureau is door een opdrachtgever gevraagd om een quickscan flora 
en fauna uit te voeren voor de uitbreiding van camping het Bosbad gelegen in Emmeloord te Fle-
voland. Met deze quickscan wordt een inschatting van de effecten van de voorgenomen ontwik-
keling gemaakt op door de Wet natuurbescherming beschermde flora en fauna. De quickscan 
levert hiernaast adviezen op die betrekking hebben op de te volgen procedures en handelingen.

1.2 DOEL
In deze quickscan worden de volgende vragen beantwoord:
• Welke, door de Wet natuurbescherming beschermde flora en fauna komen (potentieel) voor 

in het plangebied(H4)?
• Welke negatieve effecten kunnen de (potentieel) aanwezige flora en fauna ondervinden van 

de voorgenomen ingreep(H4)?
• Wordt met het uitvoeren van de voorgenomen ingreep de Wet natuurbescherming overtre-

den(H6)?
• Welke vervolgstappen zijn noodzakelijk om projectvertraging te minimaliseren en om over-

treding van de Wet natuurbescherming te voorkomen(H7)?

1.3 PLANGEBIED 
Het plangebied is gelegen aan noordoostzijde van de stad Emmeloord. Het plangebied ligt in een 
groene omgeving gevormd door bos, groenstroken en sportvelden. In de directe omgeving van 
het plangebied liggen aan zuid- en oostkant sportvelden, aan de noordkant een kinderboerderij 
(Emmelerbos) en aan de westkant het huidige campingterrein het Bosbad. Het plangebied zelf 
bestaat uit een gemaaid grasland met weinig variatie in soorten. Dit grasland wordt echter wel 
omringd door een goed ontwikkelde groenstrook met de aanwezigheid van kruid-, struik- en 
boomlaag. Enkele plantensoorten in de groenstrook zijn: schijnaardbei, geel nagelkruid, grote 
brandnetel, braam, gewone vlier en Spaanse aak. Verder kent het plangebied nog een klein 
gebouw aan de zuidzijde. Zie bijlage 1 voor een kaart van het plangebied en bijlage 2 voor een 
foto overzicht van het plangebied.

Binnen het plangebied zijn de volgende ecotopen/onderdelen aanwezig:
• Grasland met weinig variatie in structuur en flora: intensief bemaaid grasland met weinig 

soortenrijkdom. 
• Groenstroken (rond het daadwerkelijke plangebied): Goed ontwikkelde groenstroken met 

veel variatie in soorten en verschillende lagen en groeifases. Enkele soorten die aangetroffen 
zijn: schijnaardbei, geel nagelkruid, grote brandnetel, braam, gewone vlier en Spaanse aak.
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WERKWIJZE2
Het onderzoek is op de volgende wijze uitgevoerd:

[1]

Op 12 Juni 2020 is het plangebied door K. Hams bezocht. In het plangebied zijn ruimtelijke struc-
turen en ecotopen geïnventariseerd. Er is zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met 
betrekking tot de aan- of afwezigheid van beschermde soorten. Hiervoor is gezocht naar onder 
meer zicht- en geluidswaarnemingen, uitwerpselen, nesten, krabsporen en pootafdrukken etc. 
Tijdens het onderzoek is van de volgende hulpmiddelen gebruik gemaakt:
• verrekijker;
• camera;
• zaklamp.
 
[2]

Vervolgens is een literatuurstudie uitgevoerd. De literatuurstudie richt zich op bekende (versprei-
dings) gegevens die relevant zijn voor het voorkomen van beschermde flora- en fauna op de 
locatie (Wet natuurbescherming). De gegevens over voorkomen van beschermde flora- en fauna 
zijn te vinden in onder meer soortgroepen atlassen en internet. Ook zijn de gegevens van de 
Nationale Databank Flora en Fauna geraadpleegd. 

[3]

Aan de hand van de gegevens uit de literatuurstudie en het veldbezoek kan een inschatting 
gemaakt worden welke beschermde flora en fauna in het plangebied of in de nabijheid van het 
plangebied aanwezig zijn. Vervolgens kan met deze gegevens een inschatting worden gemaakt 
wat de invloed van de voorgenomen ingreep is op de gevonden natuurwaarden.

[4]

Uiteindelijk wordt getoetst of de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming worden 
overtreden. Aanvullend worden een aantal bondige adviezen gegeven die betrekking hebben 
op de te volgen procedures en handelingen. Bijvoorbeeld over het uitvoeren van een aanvullend 
onderzoek of het aanvragen van een ontheffing.
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3 WETTELIJK KADER

In dit hoofdstuk wordt kort de Wet natuurbescherming beschreven en de toepassing op de be-

scherming van soorten. 

3.1 WET NATUURBESCHERMING
Doelstelling van de Wet natuurbescherming in het kader van soortbescherming is het bescher-
men en ontwikkelen van natuur, mede vanwege de intrinsieke waarden, en het behouden en 
herstellen van biologische diversiteit. Het uitgangspunt van de wet is ‘nee, tenzij’. Dit betekent 
dat activiteiten met een schadelijk effect op beschermde soorten in principe verboden zijn. Van 
het verbod op schadelijke handelingen (‘nee’) kan onder voorwaarden (‘tenzij’) worden afgewe-
ken, met een ontheffing of vrijstelling. Het verlenen hiervan valt onder de bevoegdheid van de 
provincie. Daarnaast erkent de wet dat ook dieren die geen direct nut opleveren voor de mens 
van onvervangbare waarde zijn: de erkenning van de intrinsieke waarde van het in het wild le-
vende dier. Deze erkenning is terug te vinden in de zorgplicht.

3.1.1 Zorgplicht

Voor alle flora en fauna die in het wild voorkomen geldt een algemene zorgplicht. Deze zorg-
plicht houdt in dat iedereen voldoende zorg in acht moet nemen met betrekking tot in het wild 
levende flora en fauna en het leefgebied van deze flora en fauna. Voor de uitvoer van hande-
lingen (bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen) betekent dit dat voorafgaand aan de uitvoer er 
inzicht moet zijn in de aanwezige flora en fauna en wat het effect van de handelingen is op de 
aanwezige flora en fauna. Negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna moeten in alle 
gevallen tot het minimale worden beperkt, ook als er een vrijstelling is voor bepaalde soorten, of 
als een ontheffing is verleend.

3.1.2 Beschermingsregimes 

De Wet natuurbescherming kent verschillende beschermingsregimes. Er is een apart bescher-
mingsregime voor soorten die vallen onder de Vogelrichtlijn,
een apart beschermingsregime voor soorten die vallen onder de Habitatrichtlijn, het Verdrag van 
Bonn en het Verdrag van Bern. Daarnaast is er een apart beschermingsregime voor soorten die 
vanuit een nationaal belang beschermd worden. Elk beschermingsregime kent zijn eigen ver-
bodsbepalingen en vereisten aan ontheffingen of vrijstellingen. De verschillende beschermings-
regimes zijn in de Wet natuurbescherming vertaald naar de volgende categorieën:
1. Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels zijn beschermd onder het bescher-

mingsregime van de Europese Vogelrichtlijn (paragraaf 3.1);
2. Soorten, niet vogels zijnde, van de Europese Habitatrichtlijn bijlage IV onderdeel a, het Ver-

drag van Bern bijlage II en het Verdrag van Bonn bijlage I, voor zover hun natuurlijke versprei-
dingsgebied zich in Nederland bevindt (paragraaf 3.2);

3. ‘Andere soorten’, waaronder soorten die vanuit nationaal belang bescherming behoeven 
(paragraaf 3.3).
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Tabel met een overzicht van de verbodsbepalingen per beschermingsregime. 

3.1.3 Ontheffingen en vrijstellingen 

Het is mogelijk om in bepaalde gevallen verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming mid-
dels een ontheffing of vrijstelling te ontwijken. Om in aanmerking te komen voor een ontheffing 
of vrijstelling moet aan drie eisen/criteria worden voldaan:
• Er is geen andere bevredigende oplossing voorhanden om overtreding van een verbodsarti-

kel te voorkomen;
• De handelingen worden uitgevoerd in het kader van een wettelijk belang. Voorbeelden van 

dergelijke belangen zijn ruimtelijke ontwikkeling, bestendig beheer en volksgezondheid;
• De handelingen als geheel mogen geen afbreuk doen aan de gunstige staat van instandhou-

ding van een soort.

Categorie 1 (§ 3.1) Categorie 2 (§ 3.2) Categorie 3 (§ 3.3)

Art 3.1 lid 1
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen

Art 3.5 lid 1
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied op-
zettelijk te doden of te vangen

Art 3.10 lid 1a
Het is verboden soorten opzettelijk te
doden of te vangen

Art 3.1 lid 2
Het is verboden opzettelijk nesten,
rustplaatsen en eieren van vogels te
vernielen of te beschadigen, of nes-
ten van vogels weg te nemen

Art 3.5 lid 4
Het is verboden de voortplantings-
plaatsen of rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen

Art 3.10 lid 1b
Het is verboden de vaste voortplan-
tingsplaatsen of rustplaatsen van 
dieren opzettelijk te beschadigen
of te vernielen

Art 3.1 lid 3
Het is verboden eieren te rapen en
deze onder zich te hebben

Art. 3.5 lid 3
Het is verboden eieren van dieren in 
de natuur opzettelijk te vernielen of 
te rapen

Art 3.1 lid 4 en lid 5
Het is verboden vogels opzettelijk te
storen, tenzij de storing niet van
wezenlijke invloed is op de staat van
instandhouding van de desbetreffen-
de vogelsoort

Art 3.5 lid 2
Het is verboden dieren opzettelijk te
verstoren

Art 3.5 lid 5
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te verzame-
len, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen

Art 3.10 lid 1c
Het is verboden plantensoorten in 
hun natuurlijke verspreidingsgebied
opzettelijk te plukken en te verzame-
len, af te snijden, te ontwortelen of 
te vernielen
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4 RESULTATEN
4.1 SOORTBESCHERMING
4.1.1 Flora

In het plangebied zijn geen sporen van beschermde flora aangetroffen. Het plangebied bestaat 
uit een intensief bemaaid grasland. De aanwezigheid van beschermde flora kan redelijkerwijs 
worden uitgesloten.

4.1.2 Amfibieën,  vissen en reptielen

Per soortgroep:
• Vissen: Het plangebied bevat geen water. Hierdoor kan de aanwezigheid van beschermde 

vissoorten worden uitgesloten.
• Amfibieën: Het plangebied is door het ontbreken van water ongeschikt als leefgebied. Wel 

kunnen algemene soorten zoals de bruine kikker of gewone pad gebruik maken van de 
groenstroken.   

• Reptielen: Net als voor amfibieën geldt dat het plangebied geen geschikt leefgebied vormt 
voor reptielen.

4.1.3 Vogels

Tijdens het veldonderzoek is het plangebied nauwkeurig onderzocht op de aanwezigheid van 
(of sporen van) vogels met jaarrond beschermde verblijfplaatsen. Hierbij is specifiek gelet op de 
(mogelijke) aanwezigheid van huismussen, zwaluwen en uilen. Sporen of aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van verblijfplaatsen van huismussen, zwaluwen of uilen in het plangebied werden 
niet aangetroffen. Dit onder meer door het kleinschalige karakter van het plangebied en door het 
ontbreken van geschikt leefgebied voor deze soorten, aangezien de meeste soorten gebouw be-
wonende soorten zijn. Tijdens het veldonderzoek werden hier dan ook geen nesten van huismus-
sen, zwaluwen of uilen aangetroffen. De aanwezigheid van jaarrond beschermde nestplekken 
van huismussen, zwaluwen en uilen zin het plangebied kan redelijkerwijs worden uitgesloten. 
Verder is het wel mogelijk dat er (voornamelijk) tijdens het broedseizoen algemene broedvogels 
broeden in en rond het plangebied (denk aan grote bonte specht, tjiftjaf en zwartkop).

4.1.4 Zoogdieren

Tijdens het veldonderzoek is het plangebied onderzocht op sporen en aanwijzingen voor de 
aanwezigheid van jaarrond beschermde verblijfplaatsen van zoogdieren. Hierbij was specifiek 
aandacht voor verblijfplaatsen van vleermuizen en steenmarter. Omdat er in het plangebied zelf 
geen bebouwing of bomen met gaten aanwezig zijn is de aanwezigheid van verblijfplaatsen van 
vleermuizen uit te sluiten. Dit geldt ook voor de steenmarter die afhankelijk is van bebouwing 
als verblijfplaats. Echter kunnen de groenstroken rondom het plangebied wel geschikt als ver-
blijfplaats en foerageergebied zijn voor enkele vleermuissoorten. De plannen zijn echter dat deze 
groenstroken blijven staan waardoor het leefgebied niet verloren gaat, ook zal de recreatiedruk 
niet zodanig toenemen dat verstoring zal plaatsvinden. Het is daardoor redelijkerwijs uit te slui-
ten dat er een negatief effect optreedt op mogelijk aanwezige verblijfplaatsen van vleermuizen. 
Verder is het aannemelijk dat enkele algemene grondgebonden zoogdiersoorten zoals de rode 
eekhoorn en het konijn gebruik maken van het plangebied als foerageergebied of als overwin-
terplaats. Het plangebied zal in dat geval een onbelangrijk onderdeel vormen van een geheel 
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foerageergebied. Op basis van gegevens uit literatuurstudie, geschiktheid van het plangebied en 
ervaringen van de onderzoeker is hieruit de onderstaande matrix ingevuld voor vleermuizen (zie 
tabel 1).

4.1.5 Libellen en dagvlinder

Libellen: Het plangebied is ongeschikt als leefgebied voor libellen aangezien er in de directe om-
geving geen waterpartijen zijn.
Dagvlinders: Het plangebied is redelijk geschikt als leefgebied voor dagvlinders. Enkele algemene 
soorten die hiervoor kunnen komen zijn: distelvlinder en hooibeestje.

4.1.6 Overige ongewervelden

In het plangebied ontbreekt voor overige ongewervelden geschikt leefgebied. De aanwezigheid 
van overige ongewervelden kan dan ook redelijkerwijs worden uitgesloten.

Tabel 1: Matrix mogelijk voorkomende vleermuizen in/nabij het plangebied.
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Gewone dwergvleermuis     

Ruige dwergvleermuis

Rosse vleermuis

Laatvlieger

Gewone grootoorvleermuis

Watervleermuis

Meervleermuis

Baardvleermuis

Komt potentieel voor

Geen negatief effect te verwachten

Wel negatief effect te verwachten
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5 INGREEP

• Het voornemen is om camping het Bosbad uit te breiden. Hierbij is het plan om een zestal 
recreatiewoningen te gaan bouwen op het zuidelijkere gedeelte van het grasland. Verdere 
inrichting van het grasland is (nog) niet bekend. Verder zullen de groenstroken en het kleine 
gebouw aan de zuidzijde ook behouden blijven.  Zie de onderstaande figuur voor een schets 
van het plangebied in de toekomstige situatie.
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6 TOETSING AAN DE WET NATUURBESCHERMING

Op basis van de resultaten van deze quickscan en de te verwachten effecten van de ingreep is 

een toetsing aan de Wet natuurbescherming uitgevoerd. Hierdoor is duidelijk geworden voor 

welke soorten mogelijk een negatief effect optreedt en of hiervoor aanvullend onderzoek dan 

wel een ontheffing in het kader van de Wet natuurbescherming vereist is.

6.1 SOORTBESCHERMING 
6.1.1 Flora

Er zijn geen beschermde soorten aanwezig. Negatieve effecten zijn niet te verwachten.

6.1.2 Amfibieën,  vissen en reptielen

Binnen de invloedsfeer van de voorgenomen ingreep zijn geen beschermde amfibieën, vissen en 
reptielen te verwachten. Wel kunnen de groenstroken gebruikt worden door algemene amfi-
biesoorten zoals de bruine kikker en de gewone pad. Voor de te verwachten soort geldt op basis 
van provinciaal soortenbeleid een vrijstelling bij ruimtelijke ontwikkeling. Deze vrijstelling ontslaat 
echter niet van een algemene zorgplicht. Om invulling te geven aan deze zorgplicht dienen even-
tuele werkzaamheden op een amfibievriendelijke wijze te worden uitgevoerd. 

6.1.3 Vogels

Jaarrond beschermde verblijfplaatsen

Jaarrond beschermde verblijfplaatsen zijn niet aanwezig in de directe omgeving van het plange-
bied. Negatieve effecten op jaarrond beschermde verblijfplaatsen zijn niet te verwachten. 

Tijdelijk beschermde verblijfplaatsen

Eventuele werkzaamheden nabij de groenstroken mogen niet worden uitgevoerd tijdens de piek 
van het broedseizoen globaal tussen 15 maart en 15 augustus. Let op! Ook buiten de piek van 
het broedseizoen zijn actieve nesten beschermd. Als er een actief nest wordt aangetroffen, dan 
moeten de werkzaamheden worden gestaakt.

6.1.4 Zoogdieren

Jaarrond beschermde verblijfplaatsen/functies

De aanwezigheid van beschermde functies kan redelijkerwijs worden uitgesloten. Aanvullend 
onderzoek of aanvullende maatregelen zijn niet noodzakelijk.

Overige soorten 

Het is mogelijk dat algemene grondgebonden zoogdiersoorten, waaronder algemene muizen-
soorten en konijnen gebruik maken van het plangebied. Voor de te verwachten soorten geldt 
op basis van provinciaal soortenbeleid een ontheffing bij ruimtelijke ontwikkeling. Wel geldt een 
algemene zorgplicht richting deze soorten. Aan deze zorgplicht kan invulling worden gegeven 
door, wanneer er gewerkt wordt, handmatig te werken en door te werken buiten de kwetsbare 
periode van voortplanting en winterrust; de periode van 15 augustus tot 1 december is ideaal.

6.1.5 Libellen,  dagvlinder en overige ongewervelden

Er zijn geen beschermde soorten aanwezig. Negatieve effecten zijn niet te verwachten.
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7 CONCLUSIE & ADVIES

• Overtreding van de Wet natuurbescherming kan redelijkerwijs worden uitgesloten;
• De werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd conform projectplanning;
• Omliggende groenstroken kunnen gebruikt worden door enkele algemene amfibiesoorten 

(bruine kikker en gewone pad) hierdoor dienen werkzaamheden nabij de groenstroken op 
een amfibievriendelijke wijze te worden uitgevoerd;

• Werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd tijdens de piek van het broedseizoen die 
globaal tussen 15 maart en 15 augustus is. Let op! Ook buiten de piek van het broedseizoen 
zijn actieve nesten beschermd. Als er een actief nest wordt aangetroffen, dan moeten de 
werkzaamheden worden gestaakt;

• Het is mogelijk dat algemene grondgebonden zoogdiersoorten, waaronder algemene mui-
zensoorten en konijnen gebruik maken van het plangebied. Voor de te verwachten soorten 
geldt op basis van provinciaal soortenbeleid een ontheffing bij ruimtelijke ontwikkeling. Wel 
geldt een algemene zorgplicht richting deze soorten. Aan deze zorgplicht kan invulling wor-
den gegeven door, wanneer hier gewerkt wordt, handmatig te werken en door te werken 
buiten de kwetsbare periode van voortplanting en winterrust; de periode van 15 augustus 
tot 1 december is ideaal.
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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

Voorliggende aanmeldnotitie heeft betrekking op de ontwikkeling van Camping het Bosbad, aan de Banterweg 
4 te Emmeloord. 

De eigenaar van de camping (hierna: initiatiefnemer) is tevens eigenaar van een perceel direct ten oosten van 
de camping. Dit perceel maakte in het verleden onderdeel uit van de ten oosten gevestigde korfbalvereniging. 
Initiatiefnemer is voornemens in te spelen op de opkomende vraag naar luxere vormen van recreatief verblijf 
door ter plaatse zes recreatiewoningen te realiseren.  

Daarnaast is het gewenst het geldende bestemmingsplan voor de bestaande camping te herzien. De herziening 
heeft betrekking op het ter plaatse toestaan van een zelfstandige horecagelegenheid en het vastleggen van 
het aantal toegestane verblijfsaccommodaties. Hiertoe worden tevens de bouwmogelijkheden vastgelegd. Ten 
aanzien van deze twee functies bestaat echter geen concreet plan om op korte termijn te bouwen. 

De voorgenomen ontwikkeling is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. Een 
ruimtelijke procedure is noodzakelijk waarbij het bestemmingsplan wordt herzien. Vanuit het ruimtelijke spoor 
is een vormvrije toets aan het Besluit Milieueffectrapportage noodzakelijk. In dit document worden de 
milieueffecten van deze ontwikkeling beschouwd. Eerst wordt een nadere toelichting op de M.e.r.-beoordeling 
gegeven. 

 

M.e.r.-beoordeling 

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

• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet 
natuurbescherming nodig is. 
 
• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);  
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van 
dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen). 
 
• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);  
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van 
de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten). 

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

Een belangrijk element in het Besluit m.e.r.. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de 
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de 
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de 
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu 
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.-
beoordeling gehanteerd. 
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Voorliggende ontwikkeling is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. In de D-lijst de 
volgende activiteit opgenomen: “De aanleg, wijziging of uitbreiding van “ d. permanente kampeer- en 
caravanterreinen”. 

In dit geval is sprake van de wijziging en uitbreiding van een permanent kampeer- en caravanterrein, waardoor 
toetsing aan de drempelwaarden dient plaats te vinden. De drempelwaarden zijn ten aanzien van de hiervoor 
genoemde activiteit als volgt: 

1. 250.000 bezoekers of meer per jaar, 

2. een oppervlakte van 25 hectare of meer, 

3. 100 ligplaatsen of meer of 

4. een oppervlakte van 10 hectare of meer in een gevoelig gebied. 

 

In relatie tot bovengenoemde drempelwaarden is in voorliggend geval sprake van een ontwikkeling van een 
beduidend kleinere omvang. Van een directe m.e.r.-plicht is dan ook geen sprake. Desalniettemin dient, gelet 
op de aard en omvang van het project, wel een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. 
Voorliggende aanmeldnotitie voorziet hierin.  

 

Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Inhoudelijk gaat de vormvrije m.e.r.-beoordeling in op de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het 
milieu als gevolg van het initiatief. Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld aan de hand van de 
selectiecriteria opgesomd in Bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, die drie hoofdthema’s 
noemt:  

• De kenmerken van de activiteit; 

• De plaats van de activiteit (ligging en samenhang met andere activiteiten (cumulatie); 

• De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.  

Het doel van de notitie is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van het 
project te verzamelen en te presenteren. 

 
Betrokken partijen 

Bij het project zijn de initiatiefnemer en de gemeente Noordoostpolder betrokken. Voor het 
vaststellen/verlenen van de voor de ontwikkeling noodzakelijke 
bestemmingsplanherziening/omgevingsvergunning(en) is de gemeenteraad van de gemeente 
Noordoostpolder het bevoegd gezag. Daarnaast worden de provincie Flevoland, het waterschap Zuiderzeeland 
en eventueel andere vooroverlegpartners gedurende het proces bij het project betrokken. Het 
bestemmingsplan zal in het kader van het wettelijk vooroverleg (artikel 3.1.1. Bro) naar deze partijen worden 
toegezonden. 

 
Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 wordt het voornemen beschreven. Daarbij komen aanleiding, achtergronden en 
uitgangspunten aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de mogelijke milieueffecten van het project. In hoofdstuk 4 
wordt bij wijze van samenvatting de beoordeling gedaan van de omstandigheden van het voornemen. Hierin 
wordt tevens de conclusie van de vormvrije m.e.r.-beoordeling beschreven.  
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HOOFDSTUK 2  KENMERKEN VAN HET VOORNEMEN 

Dit hoofdstuk gaat in op de voorgenomen ontwikkeling, de projectlocatie en eventuele (samenhangende) 
ontwikkelingen in de omgeving waarmee rekening dient te worden gehouden. 

 

Voorgenomen ontwikkeling 

Nieuwe recreatiewoningen 

Initiatiefnemer is voornemens op het naastgelegen perceel ten oosten van het huidige campingterrein een 
zestal recreatiewoningen te realiseren van circa 54 m² per huisje. Hiermee wordt ingespeeld op de recreatieve 
marktvraag (meer luxe en ruimte) waarmee de toekomstbestendigheid van het recreatiebedrijf wordt 
verstevigd. 

Ten behoeve van de inpassing van deze nieuwe recreatielocatie is een inrichtingsplan gemaakt. Deze is 
hieronder in afbeelding 2.1 weergegeven. 

 

Afbeelding 2.1 Inrichtingsplan zes nieuwe recreatiewoningen (Bron: gemeente Noordoostpolder) 

Herziening huidig campingterrein 

Actualisatie huidig campingterrein 

De camping biedt in de bestaande situatie naast kampeerplaatsen en verblijf in blokhutten ook ruimte voor 
stacaravans en verblijf in chalets/recreatiewoningen. Stacaravans en chalets/recreatiewoningen vallen op 
basis van het geldende bestemmingsplan niet binnen de begripsdefinitie van een ‘kampeermiddel’. Omdat het 
begrip ‘trekkershut’ niet is gedefinieerd valt niet uit te sluiten dat de recreatiewoningen (deels) wel voldoen 
aan deze definitie. Met het actualiseren van de recreatiebestemming voor het bestaande terrein wordt de 
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huidige en gewenste situatie echter planologisch ingepast, zodat hierover geen twijfel kan bestaan. Hierbij 
wordt het toegestane aantal verblijfsaccommodaties vastgelegd in de planregels. 

Zelfstandige horecagelegenheid 

In verband met de leeftijd van de huidige uitbaters van de camping is het gewenst om met het oog op de 
toekomst de mogelijkheid te creëren tot het afstoten van enkele activiteiten. In de huidige situatie beschikt de 
camping over een eigen kleinschalige (snack)bar met beperkte openingstijden. Deze horecagelegenheid levert 
financieel niet veel op. De inzet van personeel is niet haalbaar. 

Door ter plaatse een zelfstandige horecagelegenheid mogelijk te maken die niet ondergeschikt hoeft te zijn 
aan de camping ontstaat voor de huidige uitbaters van de camping de mogelijkheid om deze gronden te 
verpachten aan een derde (markt)partij. Gedacht kan worden aan een snackbar, theehuisje of kleinschalig 
pannenkoekenrestaurant met een maximaal bruto vloeroppervlakte van 150 m². Dit zorgt voor meer leven op 
de camping. Een dergelijke functie kan gezien de overige functies in de omgeving (kinderboerderij, sport etc.) 
tevens bijdragen aan een versterking van de synergie. 

Ten behoeve van deze zelfstandige horecagelegenheid is een inrichtingstekening gemaakt van een mogelijke 
invulling van dit deel van het projectgebied. Afbeelding 2.2 geeft een uitsnede uit deze inrichtingstekening 
weer. Hierbij is de (mogelijke) uitbreiding van her horecagebouw weergegeven met de rode contour. Direct 
ten noorden hiervan is weergegeven hoe kan worden voldaan aan de bijbehorende parkeerbehoefte. 

 

Afbeelding 2.2 Inrichtingstekening mogelijke invulling zelfstandige horecagelegenheid (Bron: BJZ.nu) 

 

Locatiekenmerken 

Het projectgebied is gelegen aan de Banterweg en het Peddelpad aan de noordoostzijde van de kern 
Emmeloord. De ligging van het prpjectgebied ten opzichte van de kern Emmeloord (rode ster) en de directe 
omgeving (rode omlijning) wordt weergegeven in afbeelding 2.3. 
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Afbeelding 2.3  Ligging van het projectgebied (Bron: PDOK) 

 

Het projectgebied ligt in het noordoosten van de kern Emmeloord te midden van het Emmelerbos. De 
ruimtelijke structuur van de omgeving wordt voornamelijk bepaald door omliggende recreatie-, sport-, en 
bosgronden. 

Het huidige campingterrein wordt aan de zuidzijde ontsloten op de Banterweg en wordt aan alle zijden 
begrensd door bosgronden. Het naastgelegen perceel grenst aan de oostzijde aan bosgrond en aan alle overige 
zijden aan gronden met een sportbestemming die functioneel niet als zodanig zijn ingericht. 

In afbeelding 2.4 is een luchtfoto opgenomen van de huidige situatie van het projectgebied. De rode contour 
betreft een indicatieve weergave van het projectgebied. 

 

Afbeelding 2.4 Huidige situatie projectgebied en directe omgeving (Bron: PDOK) 
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Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen 

Voor de realisatie van de nieuwe recreatiewoningen zal zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van 
natuurlijke hulpbronnen in de aanlegfase. De nieuwe bebouwing zal qua energiegebruik duurzamer fungeren 
dan de huidige bebouwing behorend bij het bestaande recreatieterrein. De (nieuwe) recreatielocatie zal in de 
aanleg en/of gebruiksfase enige afvalstoffen produceren. Deze afvalstoffen zullen op de daarvoor van 
toepassing zijnde regelementen worden afgevoerd.  

 
Verontreiniging en hinder 

In de bouwfase kan sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouwverkeer en 
bouwwerkzaamheden op en rondom de projectlocatie. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats 
en bouwverkeer van en naar het projectgebied. Vanwege de ligging, de omvang van de ontwikkeling en de 
geschatte tijdsduur, is er geen noodzaak om verkeer tijdelijk om te leiden, met de daarbij behorende effecten. 
Na afronding van de bouwwerkzaamheden zal de genoemde tijdelijke hinder volledig vervallen. Het aspect 
tijdelijke hinder leidt niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen. 

In de gebruiksfase zullen ten gevolge van het recreatiegebruik geen belangrijke nadelige effecten op het milieu 
en de omgeving plaatsvinden. Er is sprake van voldoende afstand tot omliggende (milieugevoelige) 
woonpercelen. 

Zoals in hoofdstuk 3 wordt geconstateerd is er geen sprake van een onevenredige aantasting van 
beschermende natuurgebieden en/of het woon- en leefklimaat ter plaatse. 

 
Risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën 
De beoogde ontwikkeling zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden geen 
gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd. Door de realisatie van een nieuwe en passende 
ontsluitingsroute en parkeervoorziening (ingeval van uitbreiding van de horecagelegenheid), zal van 
verkeersonveiligheid geen sprake zijn. 
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HOOFDSTUK 3  BESCHRIJVING VAN DE MILIEUEFFECTEN 

Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn de mogelijk negatieve milieueffecten van het voornemen relevant. 
Relevante milieuaspecten zijn in dit kader verkeer, geluid, luchtkwaliteit, water, bodem en ecologie waaronder 
ook specifiek de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. In dit hoofdstuk worden de te verwachten 
(tijdelijke) effecten per aspect beschreven. Verder wordt ingegaan op tijdelijke hinder als gevolg van de 
ontwikkeling. Voor een aantal van deze aspecten zijn door diverse externe bureaus onderzoeken uitgevoerd. 
De conclusies van deze onderzoeken zijn samengevat in onderstaande alinea’s.  

 

Verkeer  

De met de toevoeging van de zes recreatiewoningen gemoeide verkeersgeneratie bedraagt in voorliggend 
geval 14 verkeersbewegingen per weekdagetmaal. Hiermee is sprake van een zeer beperkte toename van het 
aantal verkeersbewegingen. 

Zoals zichtbaar op afbeelding 2.1 wordt er ten behoeve van de recreatiewoningen een nieuwe ontsluitingsweg 
gerealiseerd die worden aangesloten op de Banterweg. Hiermee wordt een overzichtelijke en verkeersveilige 
ontsluitingsroute gecreëerd. Parkeren vindt plaats op eigen terrein. Hiervoor is voldoende ruimte aanwezig bij 
en rondom de recreatiewoningen. 

Ten aanzien van de (mogelijke) uitbreiding van de horecagelegenheid wordt het volgende opgemerkt. Voor 
deze functie zijn geen verkeerskencijfers opgenomen in de (matgevende) CROW-publicatie. Het aantal 
verkeersbewegingen in namelijk erg afhankelijk van het aantal zitplaatsen en het autogebruik van de 
bezoekers. 

In voorliggend geval is sprake van een kleinschalige horecagelegenheid op een bestaande camping. Naar 
verwachting zal deze horecagelegenheid hoofdzakelijk bezocht worden door campingbezoekers, en hiermee te 
voet. Ten aanzien van bezoekers van buitenaf wordt met name gericht op passanten en groepen uit de 
omgeving (bv. sportverenigingen), waarvan naar verwachting een groot gedeelte te voet of per fiets zal 
komen. Gelet op de goede ontsluiting van het projectgebied in zowel de huidige als toekomstige situatie 
worden geen belemmeringen ten aanzien van de verkeersafwikkeling verwacht. 

Geconcludeerd wordt dat de reeds aanwezige wegenstructuur de toekomstige verkeersstroom veilig kan 
afwikkelen. De toekomstige verkeerssituatie leidt niet tot mogelijk belangrijke nadelige gevolgen. Tot slot 
wordt opgemerkt dat in verband met de verkeersbewegingen ook sprake is van een bepaalde mate van 
stikstofdepositie. Op de mogelijke milieugevolgen die deze stikstofdepositie heeft wordt nader ingegaan bij 
het thema ‘ecologie’. 

De verkeerssituatie leiden niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen.  

 

Geluid (wegverkeerslawaai) 

Wegverkeerslawaai 

Het projectgebied is gelegen aan de Banterweg Wanneer het eerder genoemde aantal verkeersbewegingen 
(circa 14 verkeersbewegingen per weekdagetmaal) vanwege de ontwikkeling wordt afgezet tegen de 
bestaande verkeersintensiteit op deze weg en de omliggende wegenstructuur, wordt geconcludeerd dat deze 
relatief beperkte verkeersgeneratie eenvoudig opgaat in het heersende verkeersbeeld. 

Eerder werd al geconcludeerd dat deze ontwikkeling geen nadelige gevolgen heeft vanuit verkeerstechnisch 
oogpunt. Met betrekking tot het woon- en leefklimaat van omliggende geluidsgevoelige functies wordt hier 
geconcludeerd dat de ontwikkeling geen (onevenredige) verslechtering van de geluidssituatie met zich 
meebrengt. 

 

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

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

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

 

Besluit niet in betekenende mate bijdragen 

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

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

• woningen: 1.500 met een enkele ontsluitingsweg; 
• woningen: 3.000 met twee ontsluitingswegen; 
• kantoren: 100.000 m2 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg. 

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

Besluit gevoelige bestemmingen 

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

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

Beoordeling 

Het project heeft zoals geconstateerd bij het onderdeel ‘verkeer’ ten opzichte van de huidige planologische 
situatie naar verwachting slechts een zeer beperkte toename van het aantal verkeersbewegingen tot gevolg. 
Via een NIBM-tool berekening is desondanks onderzocht of de ontwikkeling wel of niet in betekende mate 
bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit, uitgaande van de toename van de verkeersgeneratie in 
de toekomstige situatie. In deze berekening zijn de vervoersbewegingen zoals aangegeven onder het kopje 
verkeer overgenomen, waarbij in relatie tot de zelfstandige horecagelegenheid is uitgegaan van een owrst-
case scenario van 100 extra vervoersbewegingen per weekdagetmaal, waarvan maximaal 5% vrachtverkeer 
(worst-case berekening). De berekening laat het volgende beeld zien. 
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Afbeelding 3.1 Berekening Nibm-tool (Bron: ministerie van Infrastructuur en Milieu) 

Uit de berekening blijkt dat voorliggend project 'niet in betekenende mate bijdraagt' aan de 
luchtverontreiniging. Vervolgonderzoek naar de effecten op de luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. In dit kader 
wordt nog opgemerkt dat het kantelpunt in bovenstaande berekening, uitgaande van dezelfde uitgangspunten 
voor vrachtverkeer, ligt bij een toename van tussen de 1.100-1.200 verkeersbewegingen. Ook indien de 
verkeersgeneratie in de praktijk hoger blijkt te liggen dan zoals berekend op basis van kengetallen zal dit 
kantelpunt gezien de aard en omvang van de ontwikkeling niet bereikt gaan worden. 

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

Het aspect luchtkwaliteit leidt niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen. 

 

Water  

Het waterschap Zuiderzeeland is in het kader van vooroverleg gevraagd naar haar reactie ten aanzien van 
voorliggend project. Op 25 september 2020 heeft Waterschap Zuiderzeeland als volgt gereageerd op 
voorliggend plan: 

Op basis van het huidige ontwerp voor de realisatie van de zes recreatiewoningen bevat het plan op dit 
moment geen concrete ontwikkelingen die leiden tot een compensatieopgave. 

Aangezien er nog geen concrete plannen zijn om de toename in bebouwingspercentage ook geheel in te vullen 
is het te vroeg om op basis van het toelaatbare percentage een compensatieopgave te bepalen en op te 
nemen in het bestemmingsplan. Mocht in de loop der tijd wel sprake zijn van een toename van meer dan 750 
m² (sinds 2013) dan moet de initiatiefnemer waterberging realiseren en daarvoor een aanvraag voor een 
watervergunning indienen. In dat geval stelt de Keur dat de berging eerst moet worden aangelegd voordat de 
verharding wordt gerealiseerd. Het is de verantwoordelijkheid van de initiatiefnemer om dit zo nodig aan te 
vragen. 

Met inachtneming van de adviezen van het waterschap Vechtstromen wordt geconcludeerd dat het project 
slechts beperkte gevolgen heeft voor de waterhuishoudkundige situatie ter plaatse. Er is op basis van de 
huidige ontwikkeluitgangspunten (nog) geen sprake van een compensatieverplichting. 

Het aspect ‘water’ leidt hiermee niet tot belangrijke nadelige milieugevolgen. 
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Bodemkwaliteit  
Het uitvoeren van onderzoek naar de bodemkwaliteit doet zich voor in situaties waarin personen langdurig 
verblijven of aanwezig zijn. In voorliggend geval gaat het om het realiseren van recreatiewoningen, waardoor 
het van belang is om te onderzoeken of de bodemkwaliteit aansluit bij de toekomstige functie. 

In het kader van voorliggend project heeft Sigma Bouw&Milieu in 2020 een verkennend bodemonderzoek1 
conform NEN 5740 uitgevoerd ter plaatse van het projectgebied. Hieronder worden de belangrijkste 
onderzoeksconclusies kort weergegeven. 

Ter plaatse van het projectgebied zijn enkele lichte verontreinigingen aangetoond. Er is echter geen sprake van 
een geval van (mogelijke) ernstige bodemverontreiniging. Er is geen aanleiding voor nader onderzoek. De 
bodem wordt dan ook geschikt geacht voor het toekomstige gebruik (recreatiewoningen). 

Op basis van de resultaten van het uitgevoerde bodemonderzoek wordt geconcludeerd dat de bodemkwaliteit 
past bij het toekomstig gebruik. Daarnaast worden geen (mogelijk) bodembedreigende functies togestaan. 
Geconcludeerd wordt dat het aspect ‘bodem’ niet leidt tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen. 

 

Ecologie  

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Wet natuurbescherming en Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en plantensoorten. 

 

Natura 2000-gebieden 

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

Het projectgebied ligt niet binnen of nabij een Natura 2000-gebied. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied 
het ‘IJsselmeer’ is gelegen op een zeer ruime afstand van 10 kilometer. 

Voor elk Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor alle beschermde soorten 
en habitats die daar aanwezig zijn. Per soort of habitat is aangegeven of behoud van de huidige 
aantallen/arealen voldoende is, danwel of uitbreiding of een verbetering nodig is. Niet alleen activiteiten 
binnen een Natura 2000-gebied maar ook activiteiten buiten een Natura 2000-gebied kunnen de 
instandhoudingsdoelstellingen in gevaar brengen. Dit wordt externe werking genoemd. Gezien de mogelijke 
externe werking van de beoogde ontwikkeling op het nabijgelegen Natura 2000-gebied, is het van belang om 
te toetsen of de realisatie van de beoogde ontwikkeling conflicteert met de waarden waarvoor dit gebied is 
aangewezen. Hiervoor is in elk geval een toetsing aan de Wet natuurbescherming noodzakelijk.  

Gelet op de onderlinge afstand is directe hinder (bijv. geluid, verstrooiing van licht etc.) niet aan de orde. Naast 
directe hinder dient tevens te worden gekeken naar de mogelijke toename van stikstofdepositie op kwetsbare 
habitattypen binnen Natura 2000-gebieden. In dit kader wordt opgemerkt dat in voorliggend geval geen 
sprake is van grootschalige bouwwerkzaamheden. Het langdurig gebruik van zwaar materieel is dan ook niet 
aan de orde. Daarnaast is het aantal verkeersbewegingen tijdens de bouwfase zeer beperkt. Hiermee wordt 
gesteld dat de met dit plan gemoeide emissie van stikstof in het licht van de onderlinge afstand 
verwaarloosbaar is. 

Geconcludeerd wordt dat voor zowel de aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake zal zijn van 
rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant 
negatief effect op Natura 2000-gebieden. Het project is in het kader van de Wet natuurbescherming, ten 
aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet vergunningsplichtig. 

                                                                 

1 verkennend milieukundig bodemonderzoek volgens NEN 5740+A1 Banterweg perceel sectie A nr. 2924 te Emmeloord, Sigma 
Bouw&Milieu, 29 juni 2020 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

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

Het dichtstbijzijnde gebied dat is aangewezen als NNN is gelegen op circa 500 meter afstand ten oosten van 
het projectgebied. 

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

 

Soortbescherming 

Door Jansen&Jansen groenadviesbureau is een Quickscan flora&fauna2 uitgevoerd in het projectgebied. 
Hieronder worden onderzoeksresultaten met betrekking tot soortenbescherming weergeven. 

Ter plaatse zijn geen specifiek beschermde flora en/of fauna soorten aangetroffen. Op basis van de quickscan 
kan overtreding van de Wet natuurbescherming dan ook redelijkerwijs worden uitgesloten. Wel worden de 
volgende adviezen gegeven: 

• Omliggende groenstroken kunnen gebruikt worden door enkele algemene amfibiesoorten (bruine kikker en 
gewone pad). Hierdoor dienen werkzaamheden nabij de groenstroken op een amfibievriendelijke wijze te 
worden uitgevoerd; 

• Werkzaamheden mogen niet worden uitgevoerd tijdens de piek van het broedseizoen die globaal tussen 15 
maart en 15 augustus is. Let op! Ook buiten de piek van het broedseizoen zijn actieve nesten beschermd. Als 
er een actief nest wordt aangetroffen, dan moeten de werkzaamheden worden gestaakt; 

• Het is mogelijk dat algemene grondgebonden zoogdiersoorten, waaronder algemene muizensoorten en 
konijnen gebruik maken van het projectgebied. Voor de te verwachten soorten geldt op basis van provinciaal 
soortenbeleid een ontheffing bij ruimtelijke ontwikkeling. Wel geldt een algemene zorgplicht richting deze 
soorten. Aan deze zorgplicht kan invulling worden gegeven door, wanneer hier gewerkt wordt, handmatig te 
werken en door te werken buiten de kwetsbare periode van voortplanting en winterrust. De periode van 15 
augustus tot 1 december is hiervoor het meest geschikt. 

Het aspect ecologie leidt, rekening houdend met bovenstaande, niet tot mogelijke belangrijke nadelige 
milieugevolgen. 

 

Tijdelijke hinder 

Met een ruimtelijke ontwikkeling kan ook tijdelijke hinder als gevolg van bouwwerkzaamheden gepaard gaan. 
In voorliggend geval zal gedurende de ontwikkeling van het projectgebied enige hinder als gevolg van sloop- en 
bouwwerkzaamheden gaan plaatsvinden. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en 
bouwverkeer van en naar het projectgebied. Vanwege de ligging is er geen noodzaak om verkeer tijdelijke om 
te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na afronding van de bouwwerkzaamheden zal de genoemde 
tijdelijke hinder volledig vervallen.  

Verder is in relatie tot stikstof geen depositiewaarde hoger dan 0,00 mol/ha/jr te verwachten in zowel de 
aanleg- alsook de gebruiksfase. 

Het aspect tijdelijke hinder leidt niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen. 

 

                                                                 

2 Quickscan flora&fauna Camping het Bosbad Emmeloord, Jansen&Jansen groenadviesbureau, 15 juni 2020 



Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Emmeloord, Banterweg 4  
 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

14 

Cumulatie  
Cumulatie van effecten treedt op wanneer werkzaamheden in direct omliggende gebieden vergelijkbare 
effecten veroorzaken met de hierboven beschreven effecten en in dezelfde periode worden uitgevoerd.  

In voorliggend geval zijn in de directe omgeving geen ruimtelijke ontwikkelingen gaande die belangrijke 
milieueffecten met zich meebrengen. Cumulatie is daarom in deze niet relevant.  



Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling Emmeloord, Banterweg 4  
 

  

BJZ.nu 
Ruimtelijke plannen en advies 

 

15 

HOOFDSTUK 4  CONCLUSIE 

 

Dit hoofdstuk dient als samenvatting van de conclusies van de hoofdstukken 2 en 3. In dit hoofdstuk wordt de 
voorgenomen activiteit aan onderstaande criteria getoetst en een eindafweging gemaakt. 

1. De kenmerken van de activiteit; 
2. De plaats van de activiteit; 
3. De samenhang met andere activiteiten (cumulatie); 
4. De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.  

 
Kenmerken van de activiteit  
Het voornemen is om een bestaand bedrijfsperceel ter herontwikkelen met één te behouden reguliere woning 
en de nieuwbouw van negentien nultredenwoningen. Bij de kenmerken van de activiteit dient in het bijzonder 
in overweging te worden genoemd: 

• De omvang van het project;  

• hinder. 

Omvang 

De ontwikkeling is relatief gering van omvang. Het voornemen past in de ruimtelijke en functionele structuur 
van dit deel van Emmeloord. Geconcludeerd wordt dat dit project ver beneden de drempelwaarden van de 
m.e.r.-beoordelingsplicht blijft. 

Hinder  
Tijdens de uitvoering van het voornemen kunnen flora en fauna hinder ondervinden. Uit het ecologische 
onderzoek is echter gebleken dat de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader 
van soort- of gebiedsbescherming leiden. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft 
geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden in het kader van soort- of gebiedsbescherming. 

 
Plaats van de activiteit  
Het projectgebied is geheel binnen grondgebied van de gemeente Noordoostpolder gelegen, en op een 
(voormalig) sportperceel. Het gaat om een locatie die gelet op de voormalige functie (sport) in de omgeving al 
geen onderdeel meer is van de groene omgeving. De voorgenomen activiteit is niet gelegen in beschermd 
gebied in het kader van waterhuishouding of natuur. 

 
Samenhang met andere activiteiten ter plaatse  
Er vinden in de directe omgeving van het projectgebied geen andere (grootschalige) ontwikkelingen plaats 
waarmee vanuit milieuoogpunt rekening dient te worden gehouden. 

 
Kenmerken van de belangrijke nadelige milieugevolgen 
Voor de beoordeling van eventuele belangrijke nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit moet, 
daar waar opportuun, rekenschap worden gegeven aan de volgende zaken:  

• Het bereik van het effect (geografische zone en de grootte van de getroffen bevolking); 
• Het grensoverschrijdende karakter van het effect; 
• De waarschijnlijkheid van het effect; 
• De duur, frequentie en de onomkeerbaarheid van het effect. 

Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de ontwikkeling op de relevante milieuaspecten verkeer, geluid, luchtkwaliteit, 
water, bodem en ecologie (waaronder stikstof) geen belangrijke structurele nadelige en onomkeerbare 
milieugevolgen met zich meebrengt. De ontwikkeling gaat wel gepaard met tijdelijke hinder als gevolg van 
sloop- en bouwwerkzaamheden, maar deze zullen na afronding volledig vervallen.  
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Conclusie vormvrije m.e.r.-beoordeling  
De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt duidelijk dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling beperkt zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een 
plan-m.e.r. noodzakelijk maakt. 



Bestemmingsplan “Emmeloord, Banterweg 4” 
Ontwerp 
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Bijlage 6 Watertoetsresultaat 
  



datum 28-5-2020
dossiercode    20200528-37-23404

Geachte heer/mevrouw Jeffrey Langejans,

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

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

Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog geen
aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk vooroverleg, als
bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet indienen bij Waterschap
Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of een afspraak te maken.

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

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

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

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

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

2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf

http://www.dewatertoets.nl/
"mailto:watertoets@zuiderzeeland.nl"


2.1. Thema veiligheid

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

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

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten compartimenteringsdijk, scheidt
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken. Buitendijkse regionale keringen beschermen
buitendijkse gebieden tegen hoog water.

Het plangebied ligt niet buitendijks.

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

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

Streefbeeld
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.

Uitgangspuntwateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen.
De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een
dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak in landelijk gebied toegevoegd. 

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

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

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

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

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem

Het waterschap streeft naar 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. Op de internetsite 
www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheeris hierover informatie te vinden.

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.

[/ALS_kunstwerken=ja]

Samen met het waterschap wordt de afweging gemaakt of kunstwerken nodig zijn en of deze vast, beweegbaar of afsluitbaar moeten zijn. Ter
plaatse van kruisingen van infrastructuur met (hoofd)watergangen gaat de voorkeur uit naar het aanleggen van bruggen in plaats van duikers.
In het geval van kruisingen met grootschalige infrastructuur en/of bebouwing kan een overkluizing worden overwogen; de overkluizingen in
(hoofd)watergangen hebben (in verband met de opstuwing) een lengte van maximaal 50 meter. Als onderhoud van de duiker vanuit de beide
zijkanten niet voldoende mogelijk is, dienen in de duiker 1 of meerdere inspectieputten te worden aangebracht.

Bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) richting gemaal en bergingslocaties hebben de duikers:

● een maximale opstuwing van 2 cm bij een maatgevende afvoer van 1,5 l/s/ha;
● bij streefpeil 1/3 deel lucht in het dwarsprofiel;
● een bodem die bij voorkeur minimaal 10 cm boven de waterbodem ligt.

Indien vispasseerbaarheid een rol speelt gelden er aanvullende richtlijnen.

De maximaal toelaatbare gemiddelde stroomsnelheid bij maatgevende afvoer (13 mm/dag) voor duikers en onbeschoeide watergangen
bedraagt:

● 0,60 - 0,80 m/s voor kleigrond;
● 0,30 - 0,60 m/s voor zavel en veen;
● 0,20 - 0,50 m/s voor grof zand;
● 0,15 - 0,30 m/s voor fijn zand.

[ALS_nieuw water=ja||beschermingszone watergang=ja]
Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een watergang dient
te zijn voorzien van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.

Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking.
Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Begroeiing in de watergang;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Bodemgrondslag;
● Hellingsgraad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp van het onderhoudspad c.q. obstakelvrije werkstrook:

● Begroeiing rondom het onderhoudspad;
● Breedte onderhoudspad;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend onderhoud een mogelijkheid. De watergang dient in het

"http:/www.zuiderzeeland.nl/voldoende_water/peilbeheer"


geval gekozen wordt voor varend onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:

● Bodembreedte van minimaal 1 meter;
● Diepte van minimaal 1,2 meter;
● Waterbreedte van minimaal 7 meter;
● Helling onderwatertalud is maximaal 1:3;
● Doorvaarhoogte van minimaal 1,5 meter vanaf het streefpeil;
● Te water plaats.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking. Dit is
maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

● Bodembreedte;
● Breedte watergang van insteek tot insteek;
● Diepte;
● Doorvaarhoogte;
● Hellingsgraad onderwatertalud;
● Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp te waterlaat plaats:

● Bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
● Bodemgrondslag;
● Constructie (standaardtekening op te vragen bij het waterschap);
● Inzamelpunt en afvoer van maaisel;
● Taludhelling.

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levensduur te hebben als de beschoeiing zelf.

2.2.3 Anticiperen op watertekort

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

Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.

Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.

Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige toepassingen.

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit

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

Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien 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.

[ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en ondiepe
waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte tot 4 meter. Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide typen is een goede
verhouding tussen ondiepe en dieper delen noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch functioneren.

Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn verdiepingen



van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de voorkeur worden gegeven aan een
geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).

Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 - 2,5 m diep. 15
tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het areaal is dus ondieper dan
1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3
meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.

In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep (afhankelijk
van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]

2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

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

[ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja][/ALS_lozing=ja||verhard_landelijk_vraag_normaal=ja||verhard_stedelijk_vraag=ja||water
dempen=ja||kunstwerken=ja]

[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld
Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt
met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

___________________________________________________________________________________

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

www.dewatertoets.nl
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Informatieavond 27 juli 2020 
Tiny Houses Off-Grid en uitbreiding camping Bosbad 

Verslag  

 
Aanwezig , initiatiefneemster Tiny Houses, doelgroep Off-Grid 

, initiatiefnemer en eigenaar camping Bosbad 

, Stichting Ontwikkeling Paardensport, belanghebbende 

, Stichting Ontwikkeling Paardensport, 

belanghebbende 

, Hockeyclub De Meeuwen, belanghebbende 

, Kinderboerderij, belanghebbende 

, Kinderboerderij, belanghebbende 

, Stedenbouwkundige  

, Projectleider 
Verslag  en  

 
Programma 

19.15  Inloop 

19.30  Inleiding door gemeente 

19.40  Toelichting ‘Tiny House’-project;  

19.50  Toelichting uitbreiding camping het Bosbad;  en/of  

20.00  Gelegenheid om vragen te stellen 

20.30  Afronding 

 

Inleiding 

Iedereen wordt welkom geheten. De sprekers stellen zich voor en de presentielijst gaat 

rond. 

Het college van B&W wil nieuwe initiatieven stimuleren maar ook faciliteren.  

Omgeving  informeren en meenemen is een belangrijke onderdeel daarvan. Dat is het 

doel van vanavond.  

Vanavond staan deze twee, losstaande maar in tijd en locatie aansluitende, initiatieven 

centraal: 

 Tiny houses, doelgroep ‘Off Grid’, pilot project voor de duur van max 10 jaar 

 Camping het Bosbad wil graag uitbreiden met 6 vakantiebungalows 

Beide initiatieven zijn inmiddels in samenwerking met gemeente Noordoostpolder nader 

uitgewerkt op de beoogde locatie, het voormalig korfbalveld in het Emmelerbos. 

De initiatiefnemers lichten hun plannen vanavond persoonlijk verder toe. 

 

Aanvullende informatie Tiny Houses door gemeente 

 De belangstelling voor Tiny Houses neemt toe, ook in onze gemeente. 

 Gemeente stimuleert en faciliteert nieuwe initiatieven maar zorgt ook voor 

belangenafweging. 

 Om zowel belangen van de initiatiefnemers als algemene belangen te waarborgen 

is de Ruimtelijke Visie Tiny Houses in 2019 opgesteld en vastgesteld. Deze visie 

vormt de basis om toekomstige aanvragen te beoordelen. 

 Vanuit de samenleving zijn vier doelgroepen gevormd. Deze komen terug in de 

vier scenario’s van de visie. Het uitgangspunt is om elk doelgroep/scenario ruimte 

te bieden. 

 Verschillende initiatiefnemers van de doelgroepen zijn bezig hun plannen concreet 

te maken.  

 

Vier scenario’s van de ruimtelijke visie 

1. de doelgroep “Off Grid”: deze initiatiefnemers zijn zelfvoorzienend (eigen energie, 

eigen voedsel), bouwen hun eigen Tiny House en willen graag in een groene 

omgeving wonen in Emmeloord; 



2. de doelgroep “Buitengewoon”: ook zelfvoorzienend, maar met een voorkeur om in 

het buitengebied op een vrijgekomen erf te wonen;  

3. de doelgroep “Projectbouw”: een groep die niet per sé zelfvoorzienend wil zijn en 

een voorkeur heeft voor projectmatige ontwikkeling van een terrein voor Tiny 

Houses in Emmeloord; 

4. de doelgroep “Huur”: een groep belangstellenden die graag willen huren, met 

Mercatus aan de slag is en in een landelijke omgeving wil wonen. 

 

Vanavond staat doelgroep Off-Grid centraal. Een deel van de locatie op het oude 

korfbalveld is enkel bedoeld voor doelgroep Off-Grid.  

Op basis van de ruimtelijke visie is een inrichtingsschets gemaakt. Deze wordt nader 

toegelicht en met de aanwezigen gedeeld.  

Verdergaande voorwaarden en afspraken zullen in een huurovereenkomst worden 

opgenomen. Ook zullen de Tiny House bewoners een VVE in het leven roepen. 

 

Toelichting ‘Tiny House’-project door  

 vertelt aan de aanwezigen haar visie en motivatie voor dit initiatief en licht het 

concept van Off-Grid nader toe. Daarna deelt ze deze schriftelijk met de aanwezigen. 

 

Visie 

Mijn doel is het creëren van een ecologische en (semi)autarkische woonsituatie. 

Een plaats waar de bewoners een visie delen en bij willen dragen aan het voeden en 

onderhouden van het perceel, hun kennis graag delen en uitbreiden.   

 

Motivatie 

Sinds mijn kindertijd wilde ik graag met eigen handen mijn eigen huis bouwen en 

visualiseerde daarbij een klein huisje, in symbiose met natuur en dieren. 

Een ideaalplaatje dat in essentie niets is veranderd. 

Ik raakte geïnspireerd door leermeesters, boeken, reizen en ontmoetingen met mensen 

die zelfvoorzienend of gedeeltelijk zelfvoorzienend wonen en leven en daarbij afwijken 

van wat gebruikelijk is. 

In 2014 maakte ik nader kennis met het begrip Tiny Houses en de bijbehorende filosofie 

en technieken. 

Na enkele maanden onderzoek heb ik in april 2016 contact gelegd met de gemeente en 

tegelijk het besluit genomen te starten met de bouw van mijn eerste volwaardige en 

zelfvoorzienende huisje, met als resultaat ‘’Het Koetshuis’’. 

Nadat ik mijn plannen bij de gemeente heb gepresenteerd hebben we het project samen 

verder vormgegeven en hoop ik op korte termijn te kunnen gaan aanvangen. 

 

Off grid 

-Zelfvoorzienend wonen en leven 

-Bewust omgaan met verbruik 

-Eigen energie opwekken dmv zonnepanelen 

-Een eigen drinkwatervoorziening. Gebruik maken van hemelwater en/of grondwater. 

Hierbij gebruik maken van natuurlijk afbreekbare producten zoals schoonmaakmiddelen 

en sanitaire middelen, zodat dit niet in de grond of het grondwater terecht komt en 

afvalwater (grijs water) hergebruikt kan worden. 

-Gebruik maken van een composttoilet. Ook wel droogtoilet genoemd. 

-Een stukje eigen voedselvoorziening. Een eetbare tuin volgens het permacultuurprincipe 

en daarmee ook van toevoeging zijn voor dieren als vogels, knaagdieren en insecten 

zoals bestuivers. 

-Bij de bouw zvm gebruik maken van duurzame materialen en deze zvm lokaal inkopen. 

-Milieu en natuur zo min mogelijk belasten.   

 

Van belang is dat het een ooglijk en verzorgd geheel wordt. Het oog wil immers ook wat.  

En vooral: Genoegen nemen met genoeg. 

 



Aanvullende informatie camping Bosbad door gemeente 

 Camping het Bosbad heeft in een eerder stadium al eens geiformeerd naar het 

voormalige korfbalveld inclusief gebouw in het Emmelerbos. Bij de 

campingeigenaar bestaat behoefte om de activeiten uit te bereiden, en dan met 

verhuur van vakantie woningen/challets.  

 Toen ook de plannen voor TinyHouse Off Grid op deze locatie begonnen te spelen, 

is contact gezocht met camping het Bosbad om beide plannen zo goed mogelijk 

op elkaar af te stemmen. 

 Er is vanuit camping het Bosbad bij gemeente een principeverzoek ingediend voor 

aankoop van een deel van het perceel voor realistatie van maximaal 6 

vakantiewoningen/challets. Gemeente staat positief tegenover het plan/verzoek. 

Er blijkt voldoende behoefte te zijn naar vakantiewoningen in deze omgeving, en 

past bij de huidige naast gelegen campinginrichting. 

 Voor de realisatie van de plannen is het nodig dat het bestemmingsplan wordt 

aangepast. Camping het Bosbad is opdrachtgever voor deze 

bestemmingsplanwijziging en heeft deze werkzaamheden inmiddels in gang gezet. 

Afstemming met de omgeving is daar een onderdeel van. 

 Gemeente verkoopt de grond aan camping het Bosbad wanneer de 

bestemmingsplanprocedure met succes is doorlopen. 

 

Toelichting uitbreiding camping het Bosbad door Henk Reijmers 

 

Henk licht nader toe wat de uitbreiding precies inhoudt.  

Het gaat hier om toevoeging van: 

 wat luxere maar eenvoudige huisjes 

 4 persoons met een max van 45 m2 

 enkel en alleen voor recreatie, voor een maximale duur van 3 maanden 

 permanent wonen is uitgesloten 

 ook is er geen sprake van opvang arbeidsmigranten 

 er wordt wel gebruik gemaakt van riolering en electra  

Globale schets wordt met de aanwezigen gedeeld. 

 

 

Vragen, antwoorden, aandachtspunten en afspraken mbt vervolg 

 

Tiny Houses 

 Is er een kans op commune? En daarmee wordt bedoeld een sterk naar binnen 

gericht gemeenschap?  

o  geeft aan dat dat absoluut niet de bedoeling is.  

 Is er een kans dat bestaande hockeyclub in de toekomst beperkt wordt door deze 

ontwikkeling? Dit is absoluut onwenselijk.  

o  geeft aan dat ze dat al wist, en mogelijk geluidoverlast en 

lichthinder van de lichtmasten rondom de hockeyvelden geen probleem 

vindt.  

o Gemeente geeft aan dat dit in de huurovereenkomst met Tiny Hous Off 

grid en bestemmingsplan van de recreatiewoningen wil opnemen, zodat de 

sportactiviteiten ook in een later stadium niet tegengewerkt kunnen 

worden. 

 Is de initiatiefneemster, , bereid om iets terug te doen voor de omgeving, 

bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. 

o Lisa geeft aan dat ze daar in principe voor open staat. 

 In hoeverre wordt de auto van een Tiny House bewoner beperkend voor de 

bestaande ontsluitingen van bestaande functies eromheen, in het bijzonder de 

kinderboerderij? 

o Gemeente licht toe dat er zowel voor de Tiny House Off-Grid als voor de 

uitbreiding van de camping een separate ontsluiting wordt gecreeërd. 



Vanaf de parkeerplaats ter plaatse van het Pendelpad langs de bossingel 

en de betreffende twee percelen.  

 Gemeente voegt toe dat er ook Tiny House gedeelte voorzien wordt van een 

schoon drinkwater punt. Dit vanuit de wettelijke verplichting daartoe ivm 

veiligheid mbt gezondheid. Het is vervolgens aan de bewoners zelf of ze hier wel 

of geen gebruik van maken.  

 

Camping Bosbad 

 Op de schets wordt gerefereerd naar bestaand hek, hoe moeten we dit zien? 

o Hiermee wordt bestaande groen(singel) bedoeld. Dit is bestaande 

perceelafscherming, zowel voor de camping als de Tiny Houses gedeelte. 

Deze is en blijft in eigendom van en onderhoud door de gemeente.  

 Kunnen we ervan uit gaan dat de uitbreding enkel en alleen voor recreatief 

gebruik is en dus opvang arbeidsmigranten is uitgesloten. 

o Henk Reijmers geeft aan dat opvang niet de bedoeling is. De eigenaar is 

bepalend in wie hij wat verhuurt. Dit op basis van het doel, nl. recreatief 

gebruik. Afkomst speelt en mag hier geen rol in spelen.  

 Mbt geluidsoverlast van de hockeyclub wordt door  aangevuld dat 

camping hier en daar wel overlast ervaart en dat het fijn is dat na aangeven  

hiermee rekening wordt gehouden.  

 

Aanvullende algemene opmerkingen: 

De aanwezigen geven mee dat ze ervaringen hebben met inbraken. Dit is een 

aandachtpuint. Bijkomende bewoning met Tiny Houses zou misschien ook in het voordeel 

kunnen werken mbt sociale veiligheid.  

Vanuit sociale veiligheid en mogelijke harde ballen tegengaan vanaf de hockyclub is het 

wellicht een idee om wel een hogere hekwerk maar opgaand in het groen te plaatsen. 

Bestaande verlichting op de hockeyclub is nog niet aan vervanging toe maar is erg sterk. 

Het is de bedoeling om deze op den duur te vervangen door led. 

Op de parkeerplaats staan soms ook campers. Parkeren is niet verboden, overnachten 

wel en is onwenselijk. Kan hiervoor een verbodsbord worden geplaatst? 

Aanvullende aandachtspunten: 

 overlast, inbraken is een aandachtspunt 

 

Samenvattend 

De aanwezigen geven aan dat ze positief tegenover deze ontwikkelingen staan, ze 

zeggen ‘laat maar komen’ maar geven ook aan wel belangrijk te vinden om op de hoogte 

gehouden te worden in het vervolg en dat er rekening wordt gehouden met 

aandachtpunten. De aanwezigen ontvangen graag een verslag van deze informatieavond 

incl. de bijlagen. 

 

Vervolg 

Voor de uitbreiding van de camping is een bestemmingsplanwijziging in de maak. Deze 

volgt de ruimtelijke procedure en zal ter besluitvorming aan de raad worden aangeboden. 

Met opbrengsten uit deze avond zal er voor de ontwikkeling van Tiny Houses een college 

nota worden opgesteld en aangeboden aan b&w en raadscommissie woonomgeving. 

 

  

Bijlagen 

 Ruimtelijke Visie Tiny Houses 

 Inrichtingsschets Tiny Houses Off Grid 

 Globale schets uitbreiding camping 

 Inrichtingsschets met ontsluiting 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels 

 

 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan 'Emmeloord, Banterweg 4' met identificatienummer NL.IMRO.0171.BP00667-ON01 van 
de gemeente Noordoostpolder; 

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

1.3  aanduiding 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden; 

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

1.5  ander werk 
een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid; 

1.6  bebouwing 
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde; 

1.7  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; 

1.8  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.9  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.10  bevoegd gezag 
bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning; 

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

1.12  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; 

1.13  bouwgrens 
de grens van een bouwvlak; 
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1.14  bouwperceel 
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing 
is toegelaten; 

1.15  bouwperceelgrens 
de grens van een bouwperceel; 

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

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

1.18  bruto-vloeroppervlakte 
de totale vloeroppervlakte van hoofdgebouwen en aangebouwde- en vrijstaande bijbehorende bouwwerken, 
zowel op de begane grond als op de verdieping; 

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 
goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen voor gebruik, verbruik of 
aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; 

1.21  evenement 
een voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of vermaak, feesten en 
muziekvoorstellingen daaronder begrepen, waarvoor ingevolge regelgeving een melding moet worden gedaan 
dan wel vergunning of ontheffing moet worden aangevraagd en verleend; 

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

1.23  gemeentelijke parkeernorm 
de parkeernormen zoals opgenomen in 'Nota parkeernormen' die als Bijlage 2 bij deze regels is gevoegd, dan 
wel, indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, de wijziging hiervan; 

1.24  horeca 
een bedrijf dat is gericht op het verstrekken van maaltijden en dranken voor gebruik ter plaatse 
(restaurantbedrijf), waaronder ook worden verstaan lunchrooms, eethuizen, bistro's, automaten, 
broodjeszaken en dergelijke), met uitzondering van een erotisch getinte vermaaksfunctie; 

1.25  kampeermiddel 
a. een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, niet zijnde een stacaravan; 
b. enig ander onderkomen of enig ander voertuig of gewezen voertuig of gedeelte daarvan, voorzover geen 

bouwwerk zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor het bouwen is vereist, één en ander voor 
zover deze onderkomens of voertuigen of gewezen voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of 
opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf; 
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1.26  normale onderhouds- of exploitatiewerkzaamheden 
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, waaronder begrepen 
de handhaving dan wel de realisering van de bestemming; 

1.27  nutsvoorziening 
een voorziening ten dienste van een bedrijf, zoals een gas- en elektriciteitsbedrijf, dat opereert in een sector 
die beschouwd wordt van openbaar nut te zijn omdat het belangrijke producten of diensten ten nutte van het 
publiek levert; 

1.28  omgevingsvergunning 
vergunning, zoals bedoeld in artikel 1.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

1.29  ondergeschikte functie 
functie waarvoor maximaal 30% van het bruto-vloeroppervlakte als zodanig mag worden gebruikt; 

1.30  onderkomens 
voor verblijf geschikte aan de bestemming onttrokken voer- en vaartuigen en kampeermiddelen; 

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

1.32  recreatief nachtverblijf 
verblijf in een gebouw dat naar de aard en inrichting is bedoeld voor recreatief gebruik en waarvan de 
gebruikers elders hun woonverblijf hebben. 

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

1.34  trekkershut 
een klein gebouw, zonder eigen sanitaire voorzieningen, bestemd voor recreatief nachtverblijf; 

1.35  verblijfsaccommodatie 
een op de grond staand bouwwerk als bedoeld in artikel 3, lid 2 van bijlage II van het Besluit omgevingsrecht 
ten behoeve van recreatief nachtverblijf, met inbegrip van stacaravans en trekkershutten als bedoeld in dit 
plan; 

1.36  wonen 
het gehuisvest zijn in een woning; 
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1.37  woning 
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor de 
huisvesting van één huishouden; 
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Artikel 2  Wijze van meten 

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

2.1  bebouwingspercentage 

het deel van het bouwperceel uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden; 

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw zijnde, met 
uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee 
gelijk te stellen bouwonderdelen; 

2.3  de goothoogte van een bouwwerk 

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een daarmee gelijk te 
stellen constructiedeel; 

2.4  de inhoud van een bouwwerk 

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de 
scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk 

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts geprojecteerd op het 
gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk; 

2.6  het bebouwd oppervlak van een bouwperceel 

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen; 

2.7  peil 

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

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

namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil. 
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels 

Artikel 3  Horeca 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Horeca' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. horeca; 
 

met daarbijbehorende: 

b. gebouw; 
c. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
d. andere-werken; 
e. tuinen en erven; 
f. terrassen; 
g. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
h. groenvoorzieningen; 
i. parkeervoorzieningen. 

3.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met 
inachtneming van de volgende bepalingen. 

3.2.1  Gebouwen 

Voor een gebouw gelden de volgende regels: 

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd; 
b. binnen een bouwvlak is slechts één gebouw toegestaan; 
c. de maximale bruto vloeroppervlakte van een gebouw bedraagt 150 m²; 
d. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goothoogte 

en de bouwhoogte niet meer bedragen dan de op de verbeelding aangegeven hoogte. 

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte mag niet meer dan 2 m bedragen. 
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Artikel 4  Recreatie 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Recreatie' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 

a. recreatieve doeleinden, met dien verstande dat functies voor recreatief (nacht)verblijf uitsluitend zijn 
toegestaan in de vorm van de bedrijfsmatige exploitatie van recreatief (nacht)verblijf  in: 
1. verblijfsaccommodaties; 
2. kampeermiddelen; 
3. trekkershutten; 

met als ondergeschikte functies horeca en detailhandel; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning', tevens het wonen in een bedrijfswoning; 
c. evenementen; 
met daarbijbehorende: 

d. gebouwen; 
e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde; 
f. andere-werken; 
g. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 
h. nutsvoorzieningen; 
i. groenvoorzieningen; 
j. parkeervoorzieningen. 

4.2  Bouwregels 

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met 
inachtneming van de volgende bepalingen. 

4.2.1  Gebouwen 

Voor gebouwen gelden de volgende regels: 

a. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' mag het bebouwingspercentage van 
het bestemmingsvlak niet meer mag bedragen dan het aangeduide percentage; 

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goothoogte 
en de bouwhoogte niet meer bedragen dan de op de verbeelding aangegeven hoogte; 

4.2.2  Verblijfsaccommodaties 

Voor verblijfsaccommodaties gelden de volgende regels: 

a. het aantal verblijfsaccommodaties bedraagt in totaal maximaal 46, waarvan maximaal 6 ter plaatse  van 
de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - voorwaardelijke verplichting'; 

b. in afwijking van het bepaalde in 4.2.1 onder b mag de bouwhoogte van een verblijfsaccommodatie niet 
meer dan 5 m bedragen; 

c. de oppervlakte van een verblijfsaccommodatie mag niet meer dan 70 m² bedragen; 
d. de afstand tussen verblijfsaccommodaties onderling en overige gebouwen mag niet minder dan 3 m 

bedragen; 
e. de oppervlakte van een trekkershut mag niet meer dan 30 m² bedragen. 

4.2.3  Bedrijfswoningen 

Voor een bedrijfswoning gelden de volgende regels: 

a. de inhoud mag niet meer dan 600 m³ bedragen; 
b. de goothoogte mag niet meer dan 6 m bedragen. 
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4.2.4  Bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning 

Voor een bijbehorend bouwwerk bij een bedrijfswoning gelden de volgende regels: 

a. de gezamenlijke oppervlakte mag per bedrijfswoning niet meer dan 40 m² bedragen; 
b. de goothoogte mag niet meer dan 3,5 m bedragen; 
c. in afwijking van het bepaalde onder a. en b. gelden voor herbouw van bestaande bijbehorende 

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

4.2.5  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 

a. de bouwhoogte mag niet meer dan 2 m bedragen. 

4.3  Specifieke gebruiksregels 

4.3.1  Strijdig gebruik 

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

a. het gebruik van verblijfsaccommodaties en kampeermiddelen ten behoeve van permanente bewoning. 

4.3.2  Voorwaardelijke verplichting - landschappelijke inpassing 

a. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in elk geval gerekend het gebruik van en het in gebruik 
laten nemen van gronden en bouwwerken ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van recreatie - 
voorwaardelijke verplichting' zonder de aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen conform 
het in Bijlage 1 opgenomen inrichtingsplan, teneinde te komen tot een goede landschappelijke inpassing. 

4.4  Afwijken van de gebruiksregels 

4.4.1  Afwijken van de voorwaardelijke verplichting - landschappelijke inpassing 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.3.2 indien in plaats van de 
landschapsmaatregelen zoals opgenomen in Bijlage 1 andere landschapsmaatregelen worden getroffen, met 
dien verstande dat:  

1. de landschapsmaatregelen minimaal gelijkwaardig zijn aan de in Bijlage 1 opgenomen 
landschapsmaatregelen en voorzien in een minimaal gelijk beschermingsniveau van de landschappelijke 
waarden waarvoor de in Bijlage 1 genoemde landschapsmaatregelen zijn bepaald;  

2. er geen onevenredige aantasting plaatsvindt van in de omgeving aanwezige functies en waarden. 



  Emmeloord, Banterweg 4 
  ontwerp 
 

  BJZ.nu  11 
  Ruimtelijke plannen en advies  

Hoofdstuk 3  Algemene regels 

Artikel 5  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 6  Algemene gebruiksregels 

6.1  Gebruik 

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

b. Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt niet verstaan het gebruiken van een bijbehorend 
bouwwerk bij een woning ten dienste van bewoning door een persoon die vanwege zijn 
gezondheidstoestand is aangewezen op de niet bedrijfsmatige zorg van een bewoner van de woning. 

6.2  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken of het laten gebruiken 
van: 

a. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting; 
b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte; 
c. omzetting of verkamering van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte; 
d. gronden als staanplaats voor onderkomens; 
e. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en 

producten, voor zo ver niet noodzakelijk in verband met het normale beheer en onderhoud van de 
gronden. 
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels 

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van: 

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

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

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

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

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

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

bedraagt. 
g. de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen blijkt dat voldoende parkeer- of 

stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt 
voorzien; 

h. de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of stallingsruimte 
wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte wordt voorzien. 



  Emmeloord, Banterweg 4 
  ontwerp 
 

  BJZ.nu  14 
  Ruimtelijke plannen en advies  

Artikel 8  Overige regels 

8.1  Voldoende parkeergelegenheid 

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

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

8.2  Voldoende laad- en losruimte 

Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte 
voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend 
indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt voorzien in die 
ruimte. Deze bepaling geldt niet: 

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

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

8.3  Beleidsregels 

Bij het verlenen van een omgevingsvergunning voor de in 8.1 sub a genoemde gronden, past het bevoegd 
gezag de beleidsregels van de in Bijlage 2 opgenomen Nota parkeernormen toe met inbegrip van eventuele 
wijzigingen van deze beleidsregels zoals deze gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag van een 
omgevingsvergunning. 

8.4  Afwijken van de beleidsregels 

8.4.1  Afwijken parkeergelegenheid 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.1 sub a 
overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels als bedoeld in lid 8.3 

8.4.2  Afwijken laad- en losruimte 

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 8.2 en worden 
toegestaan dat in minder dan voldoende laad- en losgelegenheid wordt voorzien indien het voldoen aan die 
bepaling door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit. 

8.5  Nadere eis 

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

Artikel 9  Overgangsrecht 

9.1  Overgangsrecht bouwwerken 

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

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

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

9.2  Afwijken 

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

9.3  Uitzondering op het overgangsrecht bouwwerken 

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

9.4  Overgangsrecht gebruik 

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

9.5  Strijdig gebruik 

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

9.6  Verboden gebruik 

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

9.7  Uitzondering op het overgangsrecht gebruik 

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

Deze regels worden aangehaald als: 

Regels van het bestemmingsplan Emmeloord, Banterweg 4 
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Bijlagen bij de regels 
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Bijlage 1  Inrichtingsplan 



Bomen

Cb Carpinus betulus haagbeuk
Tc Tilia cordata  winterlinde
Qr Quercus robur  eik
Ac Acer campestre  veldesdoorn  
Ag Alnus glutinosa  els
Ap Acer pseudoplatanus gewone esdoorn 

De bomen worden aangeplant met een stamomtrek van ten minste 12-14 cm

Plantvakken Bomen

Struiken

Struiken en bomen Ecologisch gazon Wilde bloemen gras

De onderlinge afstand in de rijen is maximaal 0,85 meter. Per 0,73 m2 wordt minimaal één boom/struik geplant.
Soortkeuze voor struiken is:    
aandeel       planthoogte
5% rode kornoelje  Cornus sanguinea 50-80  cm verdraagt schaduw
5% gele kornoelje  Cornus mas  50-80  cm verdraagt schaduw
5% gewone liguster  Ligustrum vulgare 60-100 cm houdt  ‘s winters lang zijn blad
10% hazelaar  Corylus avellana 50-80 cm verdraagt schaduw
5% vogelkers  Prunus padus  50-80 cm wordt een boom met bloemen
5% kardinaalmuts  Euonymus europaea 60-100 cm zonnige standplaats
5% hondsroos  Rosa canina  50-80 cm zonnige standplaats
5% gelderse roos  Viburnum opulus 50-80 cm zonnige standplaats
5% wegedoorn  Rhamnus cartharticus 60-100 cm verdraagt schaduw  (voor kalkrijke grond)

Bovengenoemde struiken kunt u het beste in groepen planten van 5 tot 7 van de zelfde soort.

Uitbreiding Camping Het Bosbad
Beplantingsplan

14 april 2021
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1. Inleiding 
 

1.1 Achtergrond 

De Noordoostpolder is vanaf 1936 ingepolderd en vanaf 1942 ontwikkeld als tweede grote stap in de 

ontwikkeling van de IJsselmeerpolders. Het basismodel dat hieraan ten grondslag lag was het ‘Centrale 

Plaatsen Model’ van Christaller. Dit model gaat uit van een gelaagde ruimtelijke organisatie, waarbij een 

hoofdplaats omringd wordt door nevenplaatsen, terwijl de hoofdplaats zelf weer een nevenplaats van een 

grotere kern vormt. Het geheel van agrarische kavels, verbindingswegen, dorpen en hoofdkern is als 

zorgvuldige eenheid ontworpen. Dit is terug te zien in de organisatie van Emmeloord als hoofdkern, met 

daaromheen de dorpen. De fiets stond bij de aanleg centraal. In het vooroorlogse ruimtelijk model werd 

nog geen rekening gehouden met de brommer, laat staan de auto.  

Uiteraard heeft de tijd in de Noordoostpolder niet stilgestaan. Al snel na de Tweede Wereldoorlog werd de 

auto -net als in de rest van Nederland- gemeengoed. Op de relatief langere afstanden tussen de dorpen en 

Emmeloord verving deze in rap tempo de fiets. Tegenwoordig heeft de auto een zeer belangrijke plaats 

verworven in de dagelijkse mobiliteitsbehoefte. Het voorzieningenniveau in de dorpen is gering is en neemt 

verder af. Inwoners daarom steeds meer aangewezen op Emmeloord voor hun boodschappen en andere 

voorzieningen.  

Vanwege de toegenomen automobiliteit zijn er op bepaalde plekken, op bepaalde momenten 

parkeerproblemen. Deze zijn de voorgaande jaren zo veel mogelijk opgepakt bij groot onderhoud, 

herinrichtingsplannen en via handhaving, zonder dat daar een duidelijk kader voor was. In het 

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) is daarom opgenomen dat er een parkeerbeleidsplan 

moet worden opgesteld, inclusief parkeernormen op maat. 

Voorliggende nota parkeernormen is een nadere uitwerking van het gemeentelijk parkeerbeleid. 

 

1.2 De aanleiding voor een nota parkeernormen 

Om bij ruimtelijke ontwikkeling een indicatie te krijgen van het aantal benodigde parkeerplaatsen werd 

voorheen gebruik gemaakt van de door het CROW opgestelde ervaringscijfers. Dit betreft een landelijke 

richtlijn en geen vastgesteld beleid. 

Parkeernormen kunnen op diverse manieren worden vastgelegd om stedenbouwkundige plannen te 

kunnen toetsen. Parkeernormen kunnen enerzijds worden vastgelegd in bestemmingsplannen, anderzijds 

in de bouwverordening (artikel 2.5.30) of in apart beleid. Door de vaststelling van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) staan veranderingen op stapel als het gaat om het vastleggen van de parkeernormen als 

onderdeel van de stedenbouwkundige bepalingen. Per 1 juli 2018 komen de stedenbouwkundige 

bepalingen te vervallen en kunnen parkeernormen alleen nog via het bestemmingplan van kracht zijn door 

een voorwaardelijke verplichting.  

Belangrijk is de nieuwe juridische verankering van de parkeernormen in bestemmingsplannen. Om die 

reden legt gemeente Noordoostpolder haar parkeernormen vast in een Nota Parkeernormen. De Nota 

Parkeernormen is een document waar vanuit bestemmingsplannen naar verwezen moet worden. 

Voorliggende nota omvat parkeernormen voor de ruimtelijke functies die het meest voorkomen.  
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1.3 Opbouw Nota Parkeernormen 

Voor de verkeersaspecten bij ruimtelijke ontwikkelingen is het berekenen van de parkeerplaatsverplichting 

essentieel. De parkeerplaatsverplichting is het aantal parkeerplaatsen dat een initiatiefnemer moet 

aanleggen bij een voorgenomen ruimtelijke functie. Deze systematiek staat beschreven in het volgende 

hoofdstuk. 

De parkeerplaatsverplichting wordt berekend aan de hand van vastgestelde parkeernormen. De 

parkeernormen die binnen de gemeente Noordoostpolder gelden zijn in hoofdstuk 3 ‘Parkeernormen voor 

auto’s en fietsen’ opgenomen.  

 



 

Pagina 6 van 18 

 

2. Uitvoering parkeerverplichting  
 

2.1 Voldoen aan gemeentelijke parkeernormen 

Aan het invullen van de parkeerplaatsverplichting stelt de gemeente een aantal eisen. Zo zijn er regels 

over hoe parkeren op eigen terrein wordt meegeteld, ook is er een minimale fysieke maatvoering van 

parkeren op eigen terrein. 

 

Onderscheid bij verbouw, nieuwbouw of functiewijziging 

Er is onderscheid te maken tussen nieuwbouwplannen en verbouwplannen. Bij nieuwbouwplannen wordt 

de parkeerplaatsverplichting berekend aan de hand van de parkeernormentabel van hoofdstuk 3. Bij 

verbouwplannen, functiewijzigingen (zonder omgevingsvergunning) of uitbreidingsplannen wordt het aantal 

aantoonbaar toewijsbare parkeerplaatsen van de oude functie - met de bestaande bestemming - in 

mindering gebracht op de nieuwe parkeerplaatsverplichting (zoals berekend aan de hand van de 

parkeernormentabel van hoofdstuk 3). Dit is voldoende of levert een aanvullende parkeerplaatsverplichting 

of overschot op.  

De aanvrager dient ten behoeve van de berekening aan te leveren uit welke functies en bijbehorende 

oppervlakten het plan is opgebouwd. Bij een uitbreiding van een locatie wordt in eerste instantie alleen de 

uitbreiding getoetst. Wanneer de totale locatie, inclusief de uitbreiding, als geheel voldoende 

parkeerplaatsen heeft, voldoet het plan aan de parkeerplaatsverplichting conform deze Nota 

Parkeernormen.  

 

 

2.2 Stappenplan bepalen parkeerplaatsverplichting 

Het bepalen van de parkeerplaatsverplichting en de invulling van deze verplichting vindt plaats op basis 

van onderstaande vier stappen. 

 

2.2.1 Stap 1: bepalen parkeerbehoefte 

 

A. gebiedstypologie gemeente Noordoostpolder 

Welke parkeernormen er voor een gebied gelden is onder andere afhankelijk van de stedelijkheidsgraad. 

De stedelijkheidsgraad wordt bepaald op basis van de omgevingsadressendichtheid (aantal adressen per 

km²), kortweg OAD van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In een gebied met een hoge OAD is 

het aanbod - en de kwaliteit – van andere vervoerswijzen over het algemeen groter dan in een gebied met 

een lage OAD. Daarom worden in een gebied met een hoge stedelijkheidsgraad lagere parkeernormen 

toegepast. Daarnaast kan een onderscheid worden gemaakt naar de stedelijke zone (centrum, schil, rest 

bebouwde kom, buitengebied) van een gemeente.  

De Noordoostpolder valt qua stedelijkheidsgraad - in zijn geheel - in de categorie “matig stedelijk” Er is 

echter een duidelijk verschil tussen Emmeloord en de rest van de gemeente. De dorpen en het 

buitengebied hebben een veel lagere OAD dan Emmeloord. Daarom is onderstaande verdeling in 

stedelijkheidsgraad van toepassing, gebaseerd op de OAD.  
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Gebiedstype Stedelijkheidsgraad Omgevingsadressendichtheid 

Emmeloord (bebouwde kom)  Matig stedelijk 1.000 tot 1.500 adressen per km²  

Rest gemeente  niet stedelijk minder dan 500 adressen per km².  

Tabel 2-1  Overzicht stedelijkheidsgraden Noordoostpolder 

De hoogte van de parkeernorm wordt ook bepaald door te kijken naar de stedelijke zone (centrum, schil, 

overig, buitengebied) van een gebied. Hoe dichter bij het centrum, des te beter normaliter de kwaliteit en 

het aanbod van overige vervoerswijzen en des te lager dus de parkeernorm. Noordoostpolder kenmerkt 

zich door een aantal te onderscheiden stedelijke zones. Dit zijn gebieden die qua geografische ligging, 

ruimtelijke kenmerken en stedelijke dichtheid zorgen voor een bepaald mobiliteitspatroon en bijbehorende 

parkeervraag. In onderstaande tabel zijn bovenstaande afwegingen overzichtelijk op een rij gezet. 

  

Gebiedsindeling Stedelijkheidsgraad  Stedelijke zones  

Emmeloord centrum
1
 Matig stedelijk Centrum 

Emmeloord rest bebouwde kom Matig stedelijk Rest bebouwde kom 

Overige kernen (bebouwde kom) Niet stedelijk Rest bebouwde kom 

Buitengebied  Niet stedelijk Buitengebied 

Tabel 2-2  Overzicht gebiedsindeling naar stedelijkheidsgraad en stedelijke zones Noordoostpolder. 

 

B. toepassing parkeernormen 

Op basis van publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie) is een lijst met 

parkeernormen voor de gemeente Noordoostpolder opgesteld. De gemeente werkt binnen de kaders van 

het verkeer en vervoerbeleid met ‘vaste parkeernormen’ (zonder bandbreedte). Dit biedt duidelijkheid voor 

alle betrokkenen. Bij de realisatie van nieuwe functies is het belangrijk om te voorzien in voldoende 

parkeerplaatsen (vraagvolgend). In deze nota parkeernormen wordt daarom uitgegaan van parkeernormen 

die gebaseerd zijn op de huidige situatie van functies (zie tabellen in hoofdstuk 3). Bij de toepassing van 

parkeernormen voor functies die niet in deze tabellen zijn op genomen dient gebruik te worden gemaakt 

van de gemiddelde kencijfers zoals beschreven in publicatie 317 van het CROW.  
  

                                                      
1
 Emmeloord centrum omvat het gebied omgrensd door de volgende straat: Noordzijde, Kon. Julianastraat, 

Espelerlaan, Onder de Toren, Korte Dreef, Lange Dreef en Smedingplein. 
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C. aanwezigheidspercentages bij dubbelgebruik parkeerplaatsen 

Bij de berekening van de parkeerplaatsverplichting wordt bij de ontwikkelingen van meerdere 

(verschillende) functies gebruik gemaakt van aanwezigheidspercentages. Bij meerdere functies kan er 

namelijk sprake zijn van een verschillend patroon van tijden waarop gebruikers (bewoners, bezoekers, 

werknemers) aanwezig zijn. Zo is de parkeerdruk bij woningen bijvoorbeeld vooral 's avonds / nachts groot. 

Overdag ligt de aanwezigheid lager omdat een deel van de bewoners met de auto naar het werk gaat. Dit 

biedt mogelijkheden om andere functies (bijvoorbeeld een kantoor) deze ruimte te laten benutten. Zo kan 

dubbelgebruik van parkeerplaatsen plaatsvinden.  

 
Tabel 2-3  Aanwezigheidspercentage Noordoostpolder (op basis van het CROW Publicatie 317) 

 

D. reductiefactor parkeerplaatsen op bijbehorend terrein 

Een bouwplan dient in beginsel op eigen terrein aan de parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het 

begrip “parkeren op eigen terrein” wordt bedoeld: ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder 

het gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het 

vigerende bestemmingsplan. Parkeerplaatsen op eigen terrein bij woningen worden niet altijd volledig 

meegerekend in de gerealiseerde parkeerplaatsen. Deze plaatsen worden immers vaak voor andere 

doeleinden gebruikt dan parkeren van auto’s (zie ook parkeerbeleidsplan). De mate waarin parkeren op 

eigen terrein wordt meegerekend (afhankelijk van de parkeervoorziening) is opgenomen in onderstaande 

tabel.  

Parkeervoorziening Theoretisch aantal Berekeningsaantal 

Enkele oprit zonder garage 1 0,8 

Lange oprit zonder garage of carport 2 1,0 

Dubbele oprit zonder garage 2 1,7 

Garage zonder oprit (bij woning) 1 0,4 

Garagebox (niet bij woning) 1 0,5 

Garage met enkele oprit 2 1,0 

Garage met lange oprit 3 1,3 

Garage met dubbele oprit 3 1,8 

Tabel 2-4  Parkeren op eigen terrein 

Aanwezigheidspercentages    (dubbelgebruik    parkeervoorzieningen)

Functies werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag

woningen bewoners 50% 50% 90% 80% 100% 60% 80% 70%

woningen bezoekers 10% 20% 80% 70% 0% 60% 100% 70%

kantoor/bedrijven 100% 100% 5% 5% 0% 0% 0% 0%

commerciële dienstverlening 100% 100% 5% 75% 0% 0% 0% 0%

detailhandel 30% 60% 10% 75% 0% 100% 0% 0%

grootschalige detailhandel 30% 60% 70% 80% 0% 100% 0% 0%

supermarkt 30% 60% 40% 80% 0% 100% 40% 0%

sportfuncties binnen 50% 50% 100% 100% 0% 100% 100% 75%

sportfuncties buiten 25% 25% 50% 50% 0% 100% 25% 100%

bioscoop/theater/podium 5% 25% 90% 90% 0% 40% 100% 40%

sociaal medisch: 

arts/maatschap/therapeut/ 

consultatiebureau 100% 75% 10% 10% 0% 10% 10% 10%

verpleeg- of 

verzorgingstehuis/aanleun- 

woning/verzorgingsflat 50% 50% 100% 100% 25% 100% 100% 100%

ziekenhuispatiënten 

inclusief bezoekers 60% 100% 60% 60% 5% 60% 60% 60%

ziekenhuis medewerkers 75% 100% 40% 40% 25% 40% 40% 40%

dagonderwijs 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

avondonderwijs 0% 0% 100% 100% 0% 0% 0% 0%
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Een parkeervoorziening op bijbehorend terrein bij een bouwplan moet voldoen aan de volgende fysieke 

maatvoering: 

• een enkele oprit is minimaal 5m lang en 3,5m breed; 

• een lange oprit is minimaal 10m lang en 3,5m breed; 

• een dubbele oprit is minimaal 4,5 meter breed; 

• een garage is minimaal 5m lang en 2,5m breed (binnenwerks); 

• een dubbele garage is minimaal 5m lang en 4,5m breed (binnenwerks); 

Ook moet de situering zodanig zijn dat het veilig in- en uitrijden is gewaarborgd.  

 

E. Afronding naar volledige parkeerplaatsen 

Het volgens deze parkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond 

tot een volledige parkeerplaats. 

 

2.2.2 Stap 2: aantonen parkeren op bijbehorend terrein 

Een aanvraag omgevingsvergunning dient in beginsel op het bijbehorend terrein aan de 

parkeerplaatsverplichting te voldoen. Met het begrip “parkeren op bijbehorend terrein” wordt bedoeld: 

“ruimte voor parkeren of stallen van auto's in, op of onder het gebouw, dan wel op of onder het 

onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort, passend binnen het vigerende bestemmingsplan en de 

vigerende bestemming.”  

Bij het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting op bijbehorend terrein, dient de aanvrager dit 

bij de aanvraag van de omgevingsvergunning aan te tonen. Deze inspanningsverplichting betekent het 

aantonen dat het aanleggen van parkeerplaatsen op bijbehorend terrein fysiek in geen enkele vorm 

mogelijk is zonder dat dit het functioneren belemmert.  

 

2.2.3 Stap 3: onderzoek gebruik bestaande parkeerplaatsen in de openbare ruimte 

Een initiatief mag niet leiden tot een (toename van) parkeertekort in de openbare ruimte. Het kan echter 

voorkomen dat er in de openbare ruimte op loopafstand een restcapaciteit bestaat, waarvan gebruik 

gemaakt kan worden om de parkeervraag op te vangen. Een initiatiefnemer kan de gemeente verzoeken 

geen parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren, maar gebruik te maken van restcapaciteit in de 

openbare ruimte. In deze situatie krijgt de initiatiefnemer geen exclusief gebruiks- of eigendomsrecht. 

Als er bijvoorbeeld in de omgeving parkeerplaatsen voorhanden zijn die ooit zijn aangelegd voor een doel 

of functie die niet meer bestaat of als er sprake is van overcapaciteit aan parkeerruimte, is te onderzoeken 

of deze ruimte mag worden meegeteld bij de parkeerverplichting voor het initiatief. Dit is alleen mogelijk als 

de parkeerdruk in de openbare ruimte op het maatgevende moment, met toevoeging van de ontwikkeling, 

onder de 80% voor het centrum van Emmeloord en 90% voor de rest van de gemeente blijft (zie ook het 

Parkeerbeleidsplan Noordoostpolder 2015-2025). Of deze ruimte er is, dient te blijken uit een door de 

initiatiefnemer aan te leveren representatief
2
 parkeeronderzoek. Als er binnen 5 jaar ontwikkelingen 

                                                      
2
 Representatief onderzoek bestaat uit: een door een objectieve partij (bij voorkeur een verkeerskundig adviesbureau) uitgevoerde 

parkeerdrukmeting op verschillende momenten, dagen en tijden (buiten vakantieperiode) en zeker tijdens periodes wanneer 

aanspraak gedaan gaat worden door de nieuwe ontwikkeling op de parkeercapaciteit. 
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worden verwacht die de bezettingsgraad van het betreffende gebied beïnvloeden, moet ook hiermee 

rekening worden gehouden. De wijze van onderzoek moet vooraf met de gemeente gecommuniceerd zijn. 

De bezettingsgraad van de openbare parkeerplaatsen in de omgeving wordt door de gemeente getoetst bij 

het verzoek om afwijking van (een deel van) de parkeervraag.  

Wat een acceptabele loopafstand is, wordt beoordeeld bij de aanvraag omgevingsvergunning en is 

afhankelijk van de functie en haar gebruikers, het specifieke gebied waar het bouwplan gerealiseerd wordt 

en een aantal ruimtelijke aspecten aan een looproute zoals sociale veiligheid, aantrekkelijkheid et cetera. 

De richtlijnen van het CROW voor acceptabele loopafstanden worden hierbij als leidraad gebruikt en zijn 

weergegeven in onderstaande tabel. 

Hoofdfunctie Acceptabele loopafstanden 

Wonen Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten)
3
 

Winkelen Ca. 400 meter (5 minuten) 

Werken Ca. 500 meter (6 minuten) 

Ontspanning Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Gezondheidszorg Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Onderwijs Ca. 100 meter (1,0 – 1,5 minuten) 

Tabel 2-5  Richtlijn acceptabele loopafstanden 

 

2.2.4 Stap 4: onderzoek realiseren nieuwe parkeerruimte in de openbare ruimte 

De ingediende parkeerbehoefteberekening wordt door de gemeente gecontroleerd, zowel op de juiste 

toepasbaarheid van de parkeernormen en aanwezigheidspercentages als op de afwijkingsgronden van 

parkeren op eigen terrein. Wanneer de mogelijkheid niet aanwezig is om de parkeerdruk op te vangen met 

bestaande parkeerplaatsen, kan onderzocht worden of er mogelijkheden zijn om extra parkeerplaatsen in 

de openbare ruimte aan te leggen. Bij het bepalen van een eventuele locatie moet rekening gehouden 

worden met: 

• De loopafstanden zoals geformuleerd in bovenstaande tabel. 

• De kwaliteit van de omgeving. De aanleg van extra parkeerplaatsen mag niet ten koste gaan van de 

ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de omgeving. Er dient altijd een integrale afweging gemaakt te 

worden met bijvoorbeeld het ruimtelijk- en groenbeleid.  

 

Het college gaat alleen akkoord met deze mogelijkheid op basis van de volgende voorwaarden: 

• De parkeerplaats kan ruimtelijk en verkeerstechnisch worden aangelegd. Maatgevend hierbij is onder 

andere de verkeersveiligheid en eventuele hinder die dit op kan leveren voor andere weggebruikers.  

• De gemeente wil deze ruimte niet als reserve houden voor het opvangen van al bestaande 

parkeertekorten of andere doeleinden.  

• Er vindt een ruimtelijke afweging plaats ten aanzien van de plaats en de hoeveelheid te realiseren 

parkeerplaatsen in bijvoorbeeld een groenvoorziening.  

                                                      
3
 Bij een gemiddelde loopsnelheid van 5 kilometer per uur.  
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• De kosten die gemoeid zijn met de aanleg van deze parkeerplaatsen worden in principe volledig 

gefinancierd door de initiatiefnemer. Dit zal door een (realisatie)overeenkomst tussen de gemeente en 

de aanvrager moeten worden geregeld. 

 

2.2.5 Vervolg: parkeeradvies 

Als een aanvraag omgevingsvergunning voorziet in voldoende parkeercapaciteit, dan wordt een positief 

advies afgegeven. 

Wanneer er geen fysieke mogelijkheden zijn om de parkeereis op bijbehorend terrein te realiseren of op 

acceptabele loopafstand in de openbare ruimte op te vangen of te realiseren conform de gestelde 

ontwerpeisen, dan wordt een negatief parkeeradvies voor de aanvraag omgevingsvergunning afgegeven 

op basis van het niet kunnen voldoen aan de parkeerplaatsverplichting voor het betreffende bouwplan. De 

aanvraag omgevingsvergunning wordt op deze grond afgewezen. Het college van B&W kan eventueel via 

de hardheidsclausule afwijken van het negatieve parkeeradvies (zie paragraaf 2.3). 

 

2.3 Afwijkingsbevoegdheid college van B&W 

Het college heeft de mogelijkheid af te wijken van de voorwaardelijke verplichting aangaande parkeren; 

“indien het voldoen aan die bepalingen door bijzondere omstandigheden op overwegende bezwaren stuit”. 

Het verlenen van vrijstelling voor de aanleg van parkeerplaatsen is voorbehouden voor “zeer” bijzondere 

omstandigheden. Deze omstandigheden zullen voornamelijk maatschappelijk-economisch van aard zijn. 

De afwijkingsbevoegdheid kan alleen door het college worden toegepast. Terughoudend gebruik van deze 

bevoegdheid is geboden. Er dient een zorgvuldige motivatie te worden opgesteld waarin de aantoonbare 

bijzondere omstandigheden en overwegende bezwaren uiteen worden gezet en waarom de 

afwijkingsbevoegdheid dan wordt toegepast. 

 

2.4 Overgangsregeling 

De in deze nota opgenomen parkeernormen zijn niet van toepassing in de volgende gevallen: 

• Initiatieven waarvoor het college vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd 

met een parkeernorm welke is vastgelegd in een door het college geaccordeerd document, zoals een 

stedenbouwkundig plan c.q. programma van eisen / nota van uitgangspunten en/of in een intentie- of 

exploitatieovereenkomst. In deze gevallen gelden de parkeernormen zoals vastgelegd in het door het 

college geaccordeerde document.  

• Initiatieven die passen binnen een (ontwerp)bestemmingsplan waarvan het college vóór de datum van 

inwerkingtreding van deze nota heeft ingestemd met terinzagelegging. In deze gevallen gelden de 

parkeernormen zoals opgenomen in het voorontwerpbestemmingsplan. 

• Op een aanvraag om omgevingsvergunning, afwijking, ontheffing of toestemming anderszins, die is 

ingediend vóór de datum van inwerkingtreding van deze nota en waarop op die datum nog niet is 

beschikt. In deze gevallen gelden de vóór de datum van inwerkintreding van deze nota geldende 

parkeernormen.  
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2.5 Slotbepaling 

Daar waar deze Nota Parkeernormen niet in voorziet, is publicatie 317 van het CROW (Kencijfers parkeren 

en verkeersgeneratie) of het ASVV2012 (Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde 

kom) van toepassing. Hierbij dienen de stedelijkheidsgraden en gebiedsindelingen te worden aangehouden 

zoals beschreven in dit hoofdstuk en dient uitgegaan te worden van de ‘gemiddelde parkeerkencijfers’. 

Afwijkingen op deze Nota Parkeernormen in bestemmingsplannen is mogelijk door gemotiveerd specifieke 

parkeerverplichtingen op te nemen. 

 

2.6 Verankering parkeernormen in bestemmingsplannen 

Bij het opstellen van bestemmingsplannen wordt in de regels (juridisch bindend) verankerd dat voldaan 

moet worden aan de parkeernormen van de gemeente. De juridische borging vindt bijvoorbeeld plaats door 

de volgende regeling op te nemen in de algemene gebruiksregels van een bestemmingsplan 

(voorwaardelijke verplichting): “Parkeernormen: Indien de ligging, de omvang of de bestemming van een 

gebouw daartoe aanleiding geeft, moet volgens de gemeentelijke parkeernormen voldoende ruimte zijn 

aangebracht en in stand gehouden worden van parkeervoorzieningen in, op of onder dat gebouw, dan wel 

op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort.” 

In de toelichting en bijlage van het bestemmingsplan wordt vervolgens verwezen naar de specifieke 

parkeernormen en toepassingsmethodiek die de parkeereis bij ruimtelijke ontwikkelingen bepalen. Dit 

betreft de voorliggende Nota Parkeernormen Noordoostpolder. Voor 1 juli 2018 moeten alle 

bestemmingsplannen voorzien zijn van deze regeling. Dit gebeurt bijvoorbeeld door voor de op dat moment 

nog niet geactualiseerde bestemmingsplannen een overkoepelend ‘paraplu-bestemmingsplan’ op te stellen 

die deze juridische waarborging per 1 juli 2018 regelt. Er wordt dan een artikel geformuleerd in de 

juridische regels van onderstaande strekking: “het nieuw-, bij of verbouwen van panden of wijzigen van 

functies is alleen toegestaan indien voorzien wordt in voldoende parkeerplaatsen in, op of onder dat 

gebouw, dan wel op of onder het onbebouwde terrein dat bij dat gebouw hoort volgens de gemeentelijke 

parkeernormen.” In deze juridische regels wordt vervolgens verwezen naar een bijlage in het 

bestemmingsplan die de parkeernormen en de toepassingsmethodiek beschrijft.  
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3. Parkeernormen Noordoostpolder 
 

 

3.1 Hoofdfunctie wonen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

koop vrijstaand woning 1,8 2,2 2,3 2,4 0,3 

koop twee-onder-een-kap woning 1,7 2,1 2,2 2,2 0,3 

koop, tussen/hoek woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

koop, etage, duur woning 1,6 2,0 2,1 2,1 0,3 

koop, etage, midden woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

koop, etage goedkoop woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huurhuis, vrije sector woning 1,5 1,9 2,0 2,0 0,3 

huurhuis, sociale huur woning 1,3 1,6 1,6 1,6 0,3 

huur, etage, duur woning 1,4 1,8 1,9 1,9 0,3 

huur, etage, midden/goedkoop woning 1,1 1,4 1,4 1,4 0,3 

kamerverhuur, zelfstandig kamer 0,6 0,7 0,7 0,7 0,2 

aanleunwoning/serviceflat Woning 1,0 1,1 1,2 1,2 0,3 

Voor een beroep aan huis / bedrijf aan huis wordt naast bovenstaande parkeervraag één extra 

parkeerplaats geëist. Hierbij is uitgegaan van beroepsuitoefening van één persoon zonder personeel welke 

beperkt bezoek ontvangt.  

 

 

3.2 Hoofdfunctie werken 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kantoor (zonder baliefunctie) 100 m2 
bvo 

1,6 2,1 2,6 2,6 5% 

kantoor (met baliefunctie) 
commerciële dienstverlening 

100 m2 
bvo 

2,1 2,9 3,6 3,6 20% 

bedrijf arbeidsintensief/ 
bezoekers extensief (industrie 

100 m2 
bvo 

1,6 2,4 2,4 2,4 5% 

bedrijf arbeidsextensief/ 
bezoekers extensief (bv loods) 

100 m2 
bvo 

0,7 1,1 1,1 1,1 5% 

bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 
bvo 

1,3 1,9 2,0 2,0 5% 
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3.3 Hoofdfunctie winkels en boodschappen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

buurtsupermarkt 100 m2 bvo 1,9 3,5 4,3 - 89% 

discountsupermarkt 100 m2 bvo 3,3 6,5 7,8 - 96% 

fullservice supermarkt 100 m2 bvo 
3,4 5,2 6,2 - 93% 

grote supermarkt 100 m2 bvo 
6,0 7,7 8,8 - 84% 

groothandel in 
levensmiddelen 100 m2 bvo 

- 
 

6,4 7,4 - 80% 

buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo - 3,7 4,1 - 72% 

wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo - 4,5 5,0 - 76% 

wijkcentrum (gemiddeld) 100 m2 bvo - 5,1 5,6 - 79% 

weekmarkt m1 kraam 0,20 0,20 0,23 - 85% 

kringloopwinkel 100 m2 bvo - 1,9 2,0 2,3 89% 

bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 4,0 7,9 8,2 9,3 92% 

woonwinkel 100 m2 bvo 1,3 1,9 2,0 2,0 91% 

meubel/woonboulevard 100 m2 bvo - 2,4 2,5 - 93% 

bouwmarkt 100 m2 bvo - 2,4 2,4 2,5 87% 

tuin-, groencentrum 100 m2 bvo - 2,6 2,7 2,9 89% 

 

 

3.4 Hoofdfunctie sport, cultuur en ontspanning 
 

 Eenheid Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

Bibliotheek 100 m2 bvo 0,5 1,2 1,2 1,4 97% 

Museum 100 m2 bvo 0,6 1,1 1,1 - 95% 

Bioscoop 100 m2 bvo 3,2 11,2 11,2 13,7 94% 

filmtheater/filmhuis 100 m2 bvo 2,6 7,9 7,9 9,9 97% 

theater/schouwburg 100 m2 bvo 7,4 9,8 9,8 12,0 87% 

Casino 100 m2 bvo 5,7 6,5 6,5 8,0 86% 

bowlingcentrum per baan 1,6 2,8 2,8 2,8 89% 

biljart- en 
snookercentrum 

per tafel 0,9 1,4 1,4 1,8 87% 

dansstudio 100 m2 bvo 1,6 5,5 5,5 7,4 93% 

fitnessstudio/sportschool 100 m2 bvo 1,4 4,8 4,8 6,5 87% 

fitnesscentrum 100 m2 bvo 1,7 6,3 6,3 7,4 90% 

wellnesscentrum 
(thermen etc.) 

100 m2 bvo - 9,3 9,3 10,3 99% 

sauna, hammam 100 m2 bvo 2,5 6,7 6,7 7,3 99% 

sporthal 100 m2 bvo 1,6 2,9 2,9 3,5 96% 

sportzaal 100 m2 bvo 1,2 2,8 2,9 3,6 94% 

tennishal 100 m2 bvo 0,3 0,5 0,5 0,5 87% 
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3.5 Hoofdfunctie horeca en (verblijfs)recreatie 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

camping  standplaats - - - 1,2 90% 

bungalowpark  bungalow - 1,7 1,7 2,1 91% 

café/bar/cafetaria 100 m² bvo 5,0 6,0 7,0 - 90% 

restaurant 100 m² bvo 9,0 13,0 15,0 - 80% 

discotheek 100 m² bvo 6,9 20,8 20,8 20,8 99% 

hotel 1ster 10 kamers 
0,4 2,4 2,5 4,5 77% 

hotel 2 sterren 10 kamers 
1,4 4,1 4,3 6,3 80% 

hotel 3 sterren 10 kamers 
2,1 5,0 5,2 6,8 77% 

hotel 4 sterren 10 kamers 
3,4 7,2 7,5 9,0 73% 

hotel 5 sterren 10 kamers 
5,3 10,6 11,0 12,6 65% 

 

 

3.6 Hoofdfunctie gezondheidszorg en (sociale) voorzieningen 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

huisartsenpraktijk  behandelkamer 2,1 3,0 3,3 3,3 57% 

apotheek apotheek 2,3 3,2 3,4 - 45% 

fysiotherapiepraktijk behandelkamer 1,3 1,8 2,0 2,0 57% 

consultatiebureau behandelkamer 1,4 1,9 2,2 2,2 50% 

consultatiebureau voor 
ouderen 

behandelkamer 1,3 1,9 2,0 2,2 38% 

tandartsenpraktijk behandelkamer 1,6 2,4 2,6 2,7 47% 

gezondheidscentrum behandelkamer 1,6 2,2 2,5 2,5 55% 

religiegebouw per zitplaats 0,2 0,2 0,2 -  

verpleeg- en 
verzorgingstehuis 

wooneenheid 0,6 0,6 0,6 - 60% 

ziekenhuis 100m² bvo 1,4 1,7 1,9 2,0 29% 
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3.7 Hoofdfunctie onderwijs 

 
 Eenheid Centrum 

Emmeloord 
Rest 

Emmeloord 
Overige 
Kernen 

Buitengebied Aandeel 
bezoekers 

kinderdagverblijf  
(exclusief K&R) 100 m²2 bvo 

1,0 1,4 1,4 1,5 0% 

basisonderwijs 
(exclusief K&R) per leslokaal 

0,8 0,8 0,8 0,8  

middelbare school 100 leerlingen  3,7 4,9 4,9 4,9 11% 

ROC 100 leerlingen 4,7 5,8 5,9 5,9 7% 

avondonderwijs 10 studenten 4,5 6,8 6,9 10,5 95% 

 

Halen en brengen bij scholen en dagverblijven: Kiss and Ride 

Het met de auto halen en brengen van kinderen naar kinderdagverblijven en basisscholen heeft door de 

steeds groter wordende groep tweeverdieners een vlucht genomen. Hierdoor is ook de behoefte ontstaan 

om bij nieuwe ontwikkelingen parkeerplaatsen aan te leggen om deze parkeerders te kunnen faciliteren en 

parkeeroverlast bij schoolomgevingen te voorkomen. In bovenstaande tabel is alleen een norm 

opgenomen voor het parkeren van medewerkers van een basisschool, peuterspeelzaal en een buiten 

schoolse opvang.  

Het aantal parkeerplaatsen ten behoeve van Kiss and Ride wordt voor een school berekend op basis van 

een formule. Maatwerk is hierbij altijd mogelijk. De percentages en reductiefactoren uit de formule zijn 

terug te vinden in onderstaande tabel. 

• Onderbouw (groep 1 tot en met 3): aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
4
 x reductiefactor aantal kinderen per auto. 

• Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en brengen x 

reductiefactor parkeerduur
5
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

• Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x % leerlingen auto halen en 

brengen x reductiefactor parkeerduur
6
 x reductiefactor aantal kinderen per auto.  

 

 

Tabel 3-1  Gegeven t.b.v. berekening halen en brengen  

 

 

 

                                                      
4
 Groepen 1 t/m 3 parkeren gemiddeld 10 minuten in een periode van 20 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,5. 

5
 Groepen 4 t/m 8 parkeren gemiddeld 2,5 minuut in een periode van 10 minuten. De reductiefactor is hiermee 0,25. 

6 Kinderdagverblijf gemiddeld 15 minuten in periode van 60 minuten = reductiefactor 0,25.  

Doelgroep % halen en brengen met 

de auto

Reductiefactor 

parkeerduur

Reductiefactor aantal 

kinderen per auto

groep 1 t/m 3 30-60% 0,5 0,75

groep 4 t/m 8 5-40% 0,25 0,85

kinderdagverblijf 50-80% 0,25 0,75
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3.8 Fietsparkeren 

De maatvoering van een fietsparkeerplaats moet voldoende zijn om een fiets te parkeren/stallen. Ook voor 

het plaatsen van de fiets is voldoende (manoeuvreer)ruimte nodig. Daarbij moet niet alleen gedacht 

worden aan ruimten bij nieuwe woningen of nieuwe halten voor openbaar vervoer, maar ook aan 

voorzieningen. Onderstaande fietsparkeernormen zijn gebaseerd op landelijke gemiddelden per functie 

zoals beschreven in publicatie 317 ‘Kencijfers Parkeren en Verkeersgeneratie’ van het CROW.  

 

3.8.1 Ligging fietsparkeervoorzieningen 

De fietsparkeervoorzieningen moeten aantrekkelijk zijn gelegen. Bij solitaire bestemmingen waar men kort 

hoeft te zijn (supermarkt, bank etc.) moet de afstand tussen parkeerplaats en bestemming een beperkt 

aantal meters zijn. Als de verblijftijd langer is (bijvoorbeeld centrumbezoek – meerdere voorzieningen), 

mag de loopafstand langer zijn. De fietsparkeervoorzieningen dienen dan geconcentreerd op de (drukst 

bereden) aanrijroutes te worden gerealiseerd.  

 

3.8.2 Fietsparkeernormen 

Onderstaande tabel beschrijft het aantal benodigde fietsparkeerplaatsen bij voorzieningen, kantoren en 

recreatie. Het volgens deze fietsparkeernormen berekende benodigde aantal parkeerplaatsen wordt naar 

boven afgerond tot een hele parkeerplaats. Dit sluit aan bij de gemeentelijke ambitie het fietsen 

aantrekkelijker te maken, Fietsparkeernormen zijn overigens bedoeld voor solitaire gebieden. Ze zijn dus 

niet geschikt voor gebieden met grote menging van functies, zoals het centrumgebieden. Hier is maatwerk 

vereist. 

 
Eenheid 

Centrum 
Emmeloord 

Rest 
Emmeloord 

Overige 
Kernen 

Buitengebie
d  

kantoor medewerkers 100 m2 bvo 1,7 1,2 1,2 0,7  

kantoor bezoekers 100 m2 bvo 5,0 5,0 5,0 5,0 
Minimaal 
10 

       

Basisschool leerlingen 
<250 

10 leerlingen 4,3 4,3 4,3 -  

Basisschool leerlingen 
250-500 

10 leerlingen 5,0 5,0 5,0 -  

Basisschool leerlingen 
>250 

 6,2 6,2 6,2 -  

Basisschool medewerkers 10 leerlingen 0,4 0,4 0,4 -  

Middelbare school 
(leerlingen 

10 leerlingen 1,4 1,4 1,4 -  

Middelbare school 
(medewerkers) 

10 leerlingen 0,6 0,4 0,4 -  

ROC leerlingen 10 leerlingen 12 12 12 -  

ROC medewerkers 10 leerlingen 0,9 0,9 0,9 -  

       

Winkelcentrum 100m2 bvo 2,7 2,7 2,7 -  

Supermarkt 100 m2 bvo 2,9 2,9 2,9 -  

Bouwmarkt 100m2 bvo 0,25 0,25 0,25 -  
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In de kengetallen van het CROW is een marge van 20% verwerkt (uitgezonderd woningen). Deze extra 

stallingscapaciteit wordt door het CROW toegepast omdat fietsers de beschikbare stallingsplaatsen 

plekken ook moeten kunnen vinden. Daarnaast wordt zo enige flexibiliteit geboden om een kleine groei van 

het fietsgebruik op te kunnen vangen. 

 

Tuincentrum 100m2 bvo 0,4 0,4 0,4 0,1  

       

Fastfood restaurant Locatie 29 10 10 5  

Restaurant (eenvoudig) 100 m2 bvo 18 18 18 15 
Terras 

meetellen 

Restaurant (luxe) 100 m2 bvo 4 4 4   

       

Bibliotheek 100 m2 bvo 3 3 3   

Bioscoop 100 m2 bvo 7,8 1,4 1,4   

Fitness 100 m2 bvo 5,0 2,0 2,0   

Museum 100 m2 bvo 0,9 0,9 0,9   

Sporthal 100 m2 bvo 2,5 2,5 2,5   

Sportveld 
Ha netto 
terrein 

61 61 61   

Sportzaal 100 m2 bvo 4,0 4,0 4,0   

       

Begraafplaats  - 5 5 5  

Kerk / moskee 100 plaatsen 40 40 40   

Gezondheidscentrum 
bezoekers 

100 m2 1,3 1,3 1,3   

Gezondheidscentrum 
medewerkerkers 

100 m2 0,4 0,4 0,4   

       

Theater 
100 
zitplaatsen 

24 18 18   

Stedelijk evenement 
100 
bezoekers 

32 32 32   

Zwembad (openlucht) 
100 m2 
bassin 

28 28 28   

Zwembad (overdekt) 
100 m2 
bassin 

20 20 20   

       

Rij- en vrijstaande woning Kamer 1 1 1  
+0,5 voor 
bezoek 

Appartement  Kamer 0,75 0,75 0,75  
+ 0,5 voor 

bezoek 

       

Busstation 
Halterende 
buslijn 

42     
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