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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Aanleiding
Op 16 juni 2020 heeft het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Noordoostpolder het 
uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - Emmelhage, fase 2b' vastgesteld. Het vastgestelde uitwerkings- 
en wijzigingsplan 'Emmeloord - Emmelhage, fase 2b' voorziet in de juridisch-planologische kaders voor het 
realiseren van maximaal 150 woningen binnen de uitleglocatie Emmelhage. Emmelhage fase 2b ligt in het 
noorden van Emmeloord en ten westen van Emmelhage fase 2a.

Initiatiefnemer is voornemens om een geplande rijwoningen aan de Piet Moddermanpad, tussen de 
Hellingahage en Boelenshage, om te vormen tot een locatie voor rug-aan-rug woningen. Het gaat hierbij om 
een rij van negen woningen wat wordt omgevormd tot 18 rug-aan-rug woningen.

Hoewel de voorgenomen ontwikkeling passend lijkt te zijn binnen het geldende uitwerkings- en wijzigingsplan 
is het gewenst om het geldende uitwerkings- en wijzigingsplan voor Emmelhage fase 2b om te vormen naar 
een bestemmingsplan met de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal 159 woningen. Hiermee wordt 
voorkomen dat er in de toekomst binnen het plangebied 'tekorten' ontstaan.

Om de gewenste ontwikkeling mogelijk te maken dient het bestemmingsplan herzien te worden. Het 
voorliggende bestemmingsplan voorziet hierin. Aangetoond wordt dat de voorgenomen 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 bevindt zich aan de noodzijde van de kern Emmeloord en ten westen van de reeds uitgevoerde 
en in uitvoering zijnde uitleglocatie Emmelhage fase 2a. De plangrens is gelijk aan de plangrens behorend bij 
het vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - Emmelhage, fase 2b'. Reden hiervoor is omdat 
in het vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - Emmelhage, fase 2b' voor het gehele 
plangebied een maximum aantal woningen is vastgesteld (150 woningen). Het is gewenst om voor het gehele 
plangebied een bestemmingsplan vast te stellen waarmee het maximum aantal woningen wordt verhoogd tot 
159 woningen.

In het vervolg van deze toelichting wordt hoofdzakelijk ingegaan op de locatie voor de beoogde 18 rug-aan-rug 
woningen. De ligging van het plangebied ten opzichte van de kern Emmeloord en de directe omgeving wordt 
weergegeven in afbeelding 1.1. Het plangebied is aangegeven met de rode contour. De locatie van de beoogde 
rug-aan-rug woningen is indicatief weergegeven met de blauwe contour.

Afbeelding 1.1: Ligging van het plangebied (Bron: PDOK)
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1.3 De bij het plan behorende stukken
Het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2b' bestaat uit de volgende stukken:

^ verbeelding (NL.IMRO.0171.BP00682-ON01) en een renvooi;
^ regels en bijhorende bijlagen.

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 
uitwerkings- en wijzigingsplan.

1.4 Huidig planologische regime

1.4.1 Algemeen

Het plangebied ligt binnen de begrenzing van het uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - Emmelhage, 
fase 2b', welke op 16 juni 2020 door het college van Burgemeester en Wethouders is vastgesteld.

In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de verbeelding opgenomen. Het plangebied is daarbij indicatief 
aangegeven met een rode omlijning.
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Enkelbestemming
Verkeer

Enkelbestemming
Woongebied

Gebiedsaanduiding
wetgevingzone - afwijkingsgebied

Afbeelding 1.2: Uitsnede verbeelding uitwerkings- en wijzigingsplan "Emmeloord - Emmelhage, fase 2b" (Bron:
www.ruimtelijkeplannen.nl)
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1.4.2 Beschrijving bestemmingen

Hieronder worden de geldende bestemmingen en de gebiedsaanduiding nader beschreven.

Verkeer

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor wegen, straten, voet- en rijwielpaden, 
kunstwerken, nutsvoorzieningen en evenementen.

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd.

Woongebied

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen in woningen, water en waterberging, 
groenvoorzieningen, verkeersdoeleinden en nutsvoorzieningen.

Hoofdgebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd. Het aantal hoofdgebouwen met niet meer 
dan 150 bedragen. Door middel van aanduidingen is aangegeven welke type woningen zijn toegestaan. Verder 
is met maatvoeringsaanduidingen de maximale goot- en bouwhoogte vastgelegd.

Ter plaatste van de specifieke gebiedsaanduiding 'wetgevingszone - afwijkingsgebied' kan middels een 
omgevingsvergunning afgeweken worden van de bouwregels aangaande de toegestane type woningen. De 
afwijkingsbevoegdheid voorziet in de mogelijkheid tot het toestaan van rijwoningen ter plaatse van gronden 
waar uitsluitend vrijstaande en/of twee-aan-een gebouwde woningen zijn toegestaan.

1.4.3 Strijdigheid

Het voornemen is om 18 rug-aan-rug woningen te realiseren ter plaatse van gronden waar negen rijwoningen 
zijn voorzien. Het is gewenst om het geldende uitwerkings- en wijzigingsplan voor Emmelhage fase 2b om te 
vormen naar een bestemmingsplan met de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal 159 woningen. 
Hiermee wordt voorkomen dat er in de toekomst binnen het plangebied 'tekorten' ontstaan.

Daarnaast bedraagt de goothoogte van de beoogde rug-aan-rugwoningen 7 meter, daar waar op basis van het 
geldende uitwerkings- en wijzigingsplan een maximale goothoogte van 6,5 meter is toegestaan. Hierbij is het 
tevens gewenst om de mogelijkheid te bieden om de maximale goothoogte over een breedte van maximaal 
50% van de gevel van het hoofdgebouw verder op te hogen tot maximaal 9 meter.

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in een passend juridisch-planologisch kader om de voorgenomen 
rug-aan-rugwoningen binnen Emmelhage fase 2b mogelijk te maken. Hierbij wordt voor heel Emmelhage fase 
2b het maximum aantal woningen vastgelegd op 159.

In voorliggende plantoelichting wordt aangetoond dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is 
met een goede ruimtelijke ordening.

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
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. Gebruik makend 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. Emmelhage is de 
meest recente uitleglocatie van Emmeloord.

2.2 Huidige situatie plangebied en omgeving
Het plangebied ligt ten noorden van de kern Emmeloord en ten westen van nieuwbouwlocatie Emmelhage 
fase 2a. De ruimtelijke structuur van de omgeving wordt voornamelijk bepaald door de woonbebouwing ten 
oosten en zuiden van het plangebied en de Espelerweg (N351) aan de zuidzijde. De functionele structuur van 
de directe omgeving kenmerkt zich voornamelijk door woonfuncties en agrarische cultuurgronden. Het 
plangebied is in de huidige situatie reeds bouwrijp gemaakt.

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. De locatie van de beoogde rug-aan-rug woningen is 
indicatief weergegeven met de blauwe contour. In afbeelding 2.2 is het straatbeeld vanaf de Espelerweg van 
de huidige situatie weergegeven.
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Afbeelding 2.1: Huidige situatie plangebied en directe omgeving (Bron: Bodematlas Flevoland)

Afbeelding 2.2: Straatbeelden huidige situatie plangebied (Bron: Google Streetview - 2018)
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Hoofdstuk 3 Planbeschrijving

3.1 Gewenste ontwikkeling
Ten behoeve van het uitwerkings- en wijzigingsplan "Emmeloord - Emmelhage, fase 2b" is een matenplan 
opgesteld (zie bijlage 1). In het kader van voorliggen bestemmingsplan wordt in beginsel niet afgeweken van 
dit matenplan. Uitsluitend aan de Piet Moddermanpad, tussen de Hellingahage en Boelenshage, worden de 
geplande 9 rijwoningen vervangen voor 18 rug-aan-rugwoningen.

De rug-aan-rugwoningen voegen zich qua maat en schaal goed in de omgeving waar reeds woningen zijn 
toegestaan met een maximale bouw- en goothoogte van respectievelijk 12 en 6,5 meter. De goothoogte van 
de beoogde rug-aan-rugwoningen wordt wel in beperkte mate opgehoogd naar 7 meter. Hierbij wordt over 
een breedte maximaal 50% van de gevel van het hoofdgebouw de goothoogte opgehoogd tot maximaal 9 
meter.

In afbeelding 3.1 en 3.2 is de beoogde situatie van de rug-aan-rugwoningen weergegeven.

Afbeelding 3.1: Schets beoogde rug-aan-rugwoningen (Bron: 1 op 1 Architectuur)
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Afbeelding 3.2: Schetsmatige gevelimpressie (Bron: 1 op 1 Architectuur)

3.2 Verkeer ä parkeren

3.2.1 Parkeren

Vanuit planologisch oogpunt worden er ten opzichte van het uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - 
Emmelhage, fase 2b' negen extra woningen binnen het plangebied mogelijk gemaakt. In voorliggend geval is er 
sprake van het omvormen van 9 rijwoningen naar 18 rug-aan-rug woningen. De rug-aan-rug woning betreffen 
sociale huurwoningen. Op basis van de 'Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016' geldt voor dergelijke 
woningen een parkeernorm van 1,6 parkeerplaatsen per woning. In totaal is er dan ook sprake van een 
parkeerbehoefte van (18*1,6^ 28,8 parkeerplaatsen (afgerond 29 parkeerplaatsen).

De parkeerplaatsen worden deels gerealiseerd op ten westen van de rug-aan-rugwoningen. Hier is ruimte voor 
18 tot 20 parkeerplaatsen. De overige parkeerplaatsen worden voorzien in het openbaar gebied aan de noord
en zuidzijde aan respectievelijk de Boelenshage en Helingahage.

In het kader van voorgenomen ontwikkeling is voor de zuidzijde van Emmelhage fase 2b (ten zuiden van het 
Abel Tasmanpad) een parkeerberekening uitgevoerd. Door middel van de parkeerberekening is de te 
verwachten parkeerdruk in relatie tot de geplande openbare parkeerplaatsen in beeld gebracht.

Parkeerbehoefte Emmelhage 2b (ten zuiden Abel Tasmanpad)

Woningtypes
Aantal
woningen Parkeernorm

Parkeerbehoefte
totaal

Reductiefactor per 
woning

Parkeren eigen
terrein

Parkeren
openbaar

koop vrijstaand 12 2,2 26,4 1,8 21,6 4,8
koop twee-onder-een-kap 28 2,1 58,8 1,3 36,4 22,4
koop. tusseri/hoek 21 1,9 39,9 1,7 35,7 4,2
koop, etage, duur 2 0 0
koop, etage, midden 1,8 0 0
koop, etage goedkoop 1,6 0 0
huurhuis, vrije sector 1,9 0 0
huurhuis, sociale huur 18 1,6 28,8 0,8 14,4 14,4
huur, etage, duur 1,8 0 0
huur, etage, midden/goedkoop 1,4 0 0
kamerverhuur, zelfstandig 0,7 0 0
aanleunwoning/serviceflat 1,1 0 0

Totaal 79 153,9 108,1 45,8

Aanwezige parkeerplaatsen openbare ruimte 49
Aanname rijwoning Abel Tasmanpad (dubbele parkeerplaats in tuin) o reductiefactor 1,7 (dubbele oprit) ipv 0,8
Aanname rijwoning Boelenshage (dubbele parkeerplaats ín tuin) reductiefactor 1,7 ipv 1,3
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Uit de vorenstaande parkeerberekening is af te leiden dat het aantal geplande openbare parkeerplaatsen 
(ruim) voldoende is om te voorzien in de te verwachte parkeerdruk in de openbare ruimte.

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.

Voor de ontwikkeling wordt uitgegaan van de volgende uitgangspunten:

^ Type: 'Koop, huis, tussen/hoek' en 'huur, huis, sociale huur'
^ Verstedelijkingsgraad: Matig stedelijk (bron: CBS Statline)
^ Stedelijke zone: Rest bebouwde kom

Vanuit planologisch oogpunt worden er negen extra woningen binnen het plangebied mogelijk gemaakt. In 
voorliggend geval is er sprake van het omvormen van 9 rijwoningen naar 18 rug-aan-rug woningen. Wanneer 
de huidige planologisch situatie wordt vergeleken met de beoogde planologische situatie ontstaat er voor wat 
betreft de verkeersgeneratie het volgende beeld:

Type woning Gemiddelde 
verkeersgeneratie 
per woning

Aantal woningen Totale
verkeersgeneratie

Huidige situatie Koop, huis, 
tussen/hoek

7,1 9 63,9

Toekomstige
situatie

Huur, huis, sociale 
huur

4,9 18 88,2

Gelet op het vorenstaande is er vanuit planologisch oogpunt sprake van een toename van de 
verkeersgeneratie van 24,3 verkeersbewegingen per weekdagetmaal.

Gesteld wordt dat de omliggende infrastructuur in voldoende mate is ingericht om de toekomstige 
verkeerbewegingen eenvoudig en veilig af te kunnen wikkelen.

3.2.2.3 Openbaar vervoer

Ten aanzien van Emmelhage fase 2b, maar ook voor de rest van Emmelhage, is aandacht voor 
openbaarvervoerontsluiting belangrijk. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld het plaatsen van haltes op de juiste 
plaatsen, loopafstanden tot de haltes en de routing. De openbaarvervoerontsluiting wordt nader uitgewerkt in 
overleg met de provincie Flevoland.
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3.2.2.4 Doorkijk Emmelhage fase 3 en verder

Door de toenemende behoefte aan woningen is ten tijde van het schrijven van dit bestemmingsplan de 
(planologische) voorbereiding voor Emmelhage fase 3 begonnen. Emmelhage fase 3 voorziet in woningbouw 
ter plaatse van het gebied van circa 25 hectare ten westen van Emmelhage fase 2b. Benadrukt wordt dat de 
ontwikkeling Emmelhage fase 3 geen onderdeel uitmaakt van voorliggend bestemmingsplan.

In het kader van de realisatie van Emmelhage fase 3 is de intentie om de Buitensingel (noordkant) door te 
trekken en hier een 60 km/uur regiem te laten gelden. Hierbij is het voornemen om ter hoogte van Emmelhage 
fase 3 een ontsluiting (rotonde) te realiseren waarmee Emmelhage aan deze zijde een nieuwe/extra 
ontsluiting krijgt op de door te trekken Buitensingel. In het kader van de bestemmingsplanprocedure voor 
Emmelhage fase 3 zal hiervoor een actueel verkeerskundig en akoestisch onderzoek uitgevoerd worden.

3.3 Beeldkwaliteit Emmeloord - Emmelhage, fase 2b
Om de toekomstige bouwplannen binnen Emmelhage fase 2b op de gewenste beeldkwaliteit te kunnen 
toetsen is er in het kader van het vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplan een beeldkwaliteitsplan 
opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan blijft van toepassing op de gronden binnen het voorliggende 
bestemmingsplan. De volledige beeldkwaliteitsparagraaf is opgenomen in bijlage 2 van deze toelichting. 
Hoofdstuk 4 van dit beeldkwaliteitsplan is door de gemeenteraad vastgesteld als onderdeel van de 
welstandsnota.
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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 zetten we in op 
ontwikkeling van de karakteristieke eigenschappen van het Nederlandse landschap. Dit
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vertegenwoordigt een belangrijke cultuurhistorische waarde. Verrommeling en versnippering, 
bijvoorbeeld door wildgroei van distributiecentra, is ongewenst en wordt tegengegaan.

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 koste gaat van 
toekomstige generaties.

4.1.1.4 Toetsing van het initiatief aan de NOVI

De NOVI laat zich niet specifiek uit over dergelijke kleinschalige ontwikkelingen (toevoegen van 9 woningen). 
Het betreft een ontwikkeling waarbij geen nationale belangen in het geding zijn en er is geen sprake van enige 
belemmering met betrekking tot de prioriteiten zoals verwoord in de NOVI.

Geconcludeerd wordt dat de NOVI geen belemmering vormt voor de in dit bestemmingsplan besloten 
ontwikkeling.

4.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking

4.1.2.1 Algemeen

De ladder voor duurzame verstedelijking is per 1 oktober 2012 als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke 
ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Op 1 juli 2017 is de Ladder in het Besluit ruimtelijke ordening 
gewijzigd. Aanleiding voor de wijziging waren de in de praktijk gesignaleerde knelpunten bij de uitvoering van 
de Ladder en de wens om te komen tot een vereenvoudigt en geoptimaliseerd instrument.

Doel van de ladder voor duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale 
benutting van de ruimte in stedelijke gebieden. Hierbij geldt een motiveringsvereiste voor het bevoegd gezag 
als nieuwe stedelijke ontwikkelingen planologisch mogelijk worden gemaakt.

Teneinde een ontwikkeling adequaat te kunnen toetsen aan de ladder is het noodzakelijk inzicht te geven in de 
begrippen 'bestaand stedelijk gebied' en 'stedelijke ontwikkeling'.

In de Bro zijn in artikel 1.1.1 definities opgenomen voor:

bestaand stedelijk gebied: 'bestaand stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, 
dienstverlening, bedrijvigheid, detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal 
culturele voorzieningen, stedelijk groen en infrastructuur'.

stedelijke ontwikkeling: 'ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of zeehaventerrein, of van 
kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere stedelijke voorzieningen.'

Bij het beschrijven van de behoefte dient te worden uitgegaan van het saldo van de aantoonbare vraag naar 
de voorgenomen ontwikkeling (de komende tien jaar, zijnde de looptijd van het bestemmingsplan) verminderd 
met het aanbod in planologische besluiten, ook als het feitelijk nog niet is gerealiseerd (harde plancapaciteit).
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4.1.2.2 Toetsing aan de ladder voor duurzame verstedelijking

Wat betreft de 'Ladder voor duurzame verstedelijking' wordt opgemerkt dat de ladder van toepassing is bij 
'nieuwe stedelijke ontwikkelingen' (3.1.6 Bro). Er zijn inmiddels meerdere gerechtelijke uitspraken geweest 
over deze begripsdefinitie.

Uit Afdelingsjurisprudentie blijkt dat de vraag wanneer sprake is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling in 
grote mate casuïstisch wordt beantwoord. Zo heeft de Afdeling uitgemaakt dat de bouw van 11 woningen niet 
als stedelijke ontwikkeling wordt gezien. De raad is van oordeel dat gelet het aantal woningen dat het plan 
mogelijk maakt, het plan niet voorziet in een woningbouwlocatie of andere stedelijke ontwikkeling als bedoeld 
in artikel 1.1.1 eerste lid, aanhef en onder i van het Bro. Artikel 3.1.6, tweede lid, van het Bro is dan ook niet 
van toepassing (ABRvS 16 september 2015; ECLI:NL:RVS:2015:2921).

In voorliggend geval is de ladder voor duurzame verstedelijking dan ook niet van toepassing aangezien er 
planologisch gezien sprake is van het toevoegen van negen woningen.

4.1.3 Conclusie toetsing aan het rijksbeleid

Geconcludeerd wordt dat het relevante ruimtelijke ordeningsbeleid op rijksniveau de in dit bestemmingsplan 
besloten ontwikkeling niet in de weg staat.

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 Toetsing van het initiatief aan Omgevingsvisie FlevolandStraks

De voorgenomen ontwikkeling gaat uit van het toevoegen van negen woningen binnen de uitleglocatie 
Emmelhage fase 2b, waarmee invulling wordt gegeven aan de lokale woningbehoefte. Gelet op vorenstaande 
sluit het voornemen goed aan bij de uitgangspunten van de Omgevingsvisie FlevolandStraks (specifiek 'Het 
Verhaal van Flevoland').
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4.2.2 Omgevingsprogramma Provincie Flevoland

4.2.2.1 Algemeen

Per 1 januari 2021 treedt 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.

In voorliggend geval is 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

De projectlocatie maakt binnen het thema 'Ruimte' onderdeel uit van het 'stedelijk gebied' zoals hieronder te 
zien is in afbeelding 4.1.
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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.

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. Plannen voor uitbreiding worden uitgewerkt in samenhang met 
herstructurering van het bestaande bebouwd gebied.

4.2.2.3 Toetsing van het initiatief aan het 'Omgevingsprogramma Provincie Flevoland'

Het voorliggende plan heeft betrekking op het toevoegen van negen woningen binnen de uitleglocatie 
Emmelhage fase 2b en voldoet aan de door de provincie voorgestane bundeling van stedelijke ontwikkeling en 
concentratie van nieuwe bebouwing aansluitend op bestaand bebouwd gebied. Daarnaast is het plangebied 
reeds aangeduid als stedelijk gebied.
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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.

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.

Toetsing van het initiatief aan artikel 7.5 van de Omgevingsverordening

De locatie waar voorgenomen ontwikkeling betrekking of heeft ligt op minimaal 2 kilometer afstand van 
gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN) behoren. Zoals aangegeven in paragraaf 5.7.2.3 worden 
er gelet op de afstand tot het NNN en de aard en omvang van de ontwikkeling geen negatieve effecten 
verwacht op de gebieden die behoren tot het NNN. 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
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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 Ambitie Bevolking en wonen

De gemeente Noordoostpolder streeft naar een aantrekkelijke, uitnodigende fysieke woon- en leefomgeving 
en daarbij richt de gemeente zich vooral op (tijdelijke) inwoners van de gemeente Noordoostpolder. De 
gemeente zet in op een afwisselend woningaanbod en voegt bijzondere woonmilieus toe, zoals in de 
Wellerwaard. Er zijn mogelijkheden voor het realiseren van landgoederen en woningen in vrijkomende 
agrarische bebouwing. De aandacht verschuift van kwantiteit (veel bouwen) naar kwaliteit (dat wat er al is 
behouden, verbeteren en/of transformeren). Er zijn mogelijkheden voor het realiseren van landgoederen en 
wonen in vrijkomende agrarische bebouwing:

Vernieuwen van binnenuit

De gemeente Noordoostpolder vindt het belangrijk dat (nieuwe) inwoners kunnen kiezen uit verschillende 
woonmilieus en dat tijdelijke inwoners adequaat en legaal gehuisvest kunnen worden. Er wordt daarom 
gestreefd naar een gevarieerde woningvoorraad waar ruimte is voor diverse leeftijds-, huishoudens- en 
inkomensgroepen. De unieke kwaliteiten die het wonen in de polder aangenaam maken, wil men hierbij 
benutten voor de bestaande bewoners, waaronder jongeren/starters en senioren, maar ook om nieuwkomers 
naar de gemeente te trekken.

De onzekerheid op de woningmarkt en de afnemende woningbehoefte maakt een zorgvuldige, stapsgewijze 
ontwikkeling noodzakelijk. Het accent ligt op vernieuwing van binnenuit, op inbreiding in plaats van alleen 
maar uitbreiding. Geplande en nog niet in ontwikkeling zijnde uitbreidingen bij de dorpen vervallen. De overige 
(grotere) nieuwe woningbouwlocaties in de dorpen en Emmeloord worden niet in één keer ontwikkeld, maar 
steeds gedoseerd en gefaseerd in kleine afrondbare eenheden. Het plangebied is op de structuurvisie- 
themakaart 'Bevolking en wonen' aangeduid als woningbouwlocatie in ontwikkeling.

Flexibiliteit is het sleutelwoord. Per locatie/gebied wordt bekeken wat de wensen en mogelijkheden zijn.
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Plangebied
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...................

* . . . . » «ļŗ

ĩttfij::: f 4

Wonen
bestaand woongebied
woningbouwlocatie in ontwikkeling
uitbreidingsrichting woningbouw

Afbeelding 4.2: Uitsnede structuurvisie-themakaart 'Bevolking en wonen' (Bron: gemeente Noordoostpolder)

4.3.1.3 Toetsing van het initiatief aan de 'Structuurvisie Noordoostpolder 2025'

In voorliggend geval is sprake van het toevoegen van negen woningen binnen de bestaande uitleglocatie 
Emmelhage 2b. Emmelhage is op de structuurvisie-themakaart 'Bevolking en wonen' aangewezen als 
uitbreidingsrichting voor woningbouw (roze pijl).

De toevoeging van de beoogde woningen voorziet in de kwantitatieve en kwalitatieve woningbouwbehoefte 
van Emmeloord (zie ook paragraaf 4.3.2 en 4.3.4). Dit plan is in overeenstemming met de uitgangspunten zoals 
verwoord in de 'Structuurvisie Noordoostpolder 2025'.

4.3.2 Woonvisie Gemeente Noordoostpolder 2020: Kansen grijpen

4.3.2.1 Algemeen

De gemeenteraad heeft in 2020 een nieuwe woonvisie vastgesteld. De woonvisie heeft als subtitel "kansen 
grijpen" en dat is precies wat de gemeente wil gaan doen. De gemeente wil de vraag van vandaag 
beantwoorden en tegelijkertijd inspelen op de toekomst. En wil een gemeente blijven waar het goed wonen is. 
Dat betekent dat de gemeente inspeelt op de markt en ruimte bieden voor experimenten en nieuwe 
woonvormen. Dit draagt bij aan de variatie in het woonaanbod, waardoor Noordoostpolder voor meer 
mensen aantrekkelijker wordt. Mensen die een band hebben met Noordoostpolder geeft de gemeente de 
ruimte om te blijven en te komen. Zowel in Emmeloord als in de dorpen.

4.3.2.2 Kwantitatieve behoefte

Uitgangspunt voor de programmering is de bevolkingsprognose van de gemeente. Tegelijk is het beeld dat de 
groei hoger uit kan vallen. De ambitie van de gemeente is dan ook om aan die grotere behoefte te voldoen.
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Dat betekent dat er een flexibele programmering is, waarbij een jaarlijkse bijstelling van prognose en planning 
nodig is. Het doel is om meerjarig te voldoen aan de kwantitatieve behoefte die wordt afgeleid van de 
huishoudensprognose. Dat betekent dat er de komende 10 jaar in ieder geval de ruimte is om 1000 woningen 
toe te voegen. Dat aantal staat los van de intentie van de provincie Flevoland om in het kader van het project 
"Flevoland bouwt voor Nederland" in de provincie tot 2050 100.000 woningen extra te bouwen. Momenteel 
wordt onderzocht welke bijdrage de gemeente Noordoostpolder daaraan kan leveren. Het is cruciaal steeds 
zowel in Emmeloord als in de dorpen de ontwikkelruimte beschikbaar te hebben om aan de vraag te voldoen. 
Er zijn geen harde cijfers per kern om zo de programmering flexibel te houden en in te kunnen spelen op de 
behoefte.

4.3.2.3 Kwalitatieve behoefte

De kwalitatieve woningprogrammering kent drie invalshoeken:

1. De vraag en tekorten van vandaag.
2. De behoefte van morgen.
3. Zelfstandige kwaliteitsdoelstellingen.

Bij het bouwen van nieuwe woningen wordt gekeken naar inbreidingsmogelijkheden, transformatie van 
bestaand vastgoed en uitbreiding.

De inzet van de woonvisie is om de vraag en tekorten van vandaag op te lossen door een op doorstroming 
gericht seniorenprogramma dat invulling geeft aan de behoefte van morgen. Het doel is om zowel in 
Emmeloord als in de kernen een dergelijk programma te realiseren. Het gaat daarbij om huur- én 
koopwoningen, appartementen én grondgebonden woningen. Een dergelijk programma kan door 
doorstroming ruimte scheppen voor starters en andere groepen.

4.3.2.4 Betaalbaarheid

De basisstrategie is om door het stimuleren van doorstroming de betaalbare woningen in de voorraad 
beschikbaar te krijgen voor de groepen die daaraan behoefte hebben. Bijvoorbeeld door het toevoegen van 
seniorenwoningen kunnen betaalbare woningen in de bestaande voorraad beschikbaar komen.

Als de doorstroming niet voldoende op gang komt, moeten er andere maatregelen genomen worden om 
woningen beschikbaar te krijgen voor bijvoorbeeld starters. Hierbij kan gedacht worden aan een 
middenhuurprogramma, levensloopgeschikte woningen die nu voor starters zijn, maar straks voor senioren.

Daarnaast is het doel om voor de groepen die tussen de sociale huurmarkt en de koopmarkt vallen, te komen 
tot een nieuw middenhuurprogramma.

4.3.2.5 Duurzaamheid

Landelijk doel is om in 2050 een energie neutrale woningvoorraad te hebben. De gemeente heeft daarbij als 
subdoelstellingen de betaalbaarheid van het wonen én de kwaliteit van de bestaande voorraad. Vooral in de 
goedkopere delen van de koopvoorraad ligt hier een belangrijke opgave.

De komende jaren moet op gebiedsniveau invulling worden gegeven aan deze doelstelling. Vooruitlopend 
daarop is het doel te leren van experimenten en met die experimenten ook draagvlak onder de bevolking te 
creëren.

Bijzonder aandachtspunt is dat de verwachting dat op het moment dat de strategie voor de energietransitie in 
een afrondende fase komt daar de nieuwe opgave van de circulaire transitie overheen komt. De oplossingen 
voor de energietransitie kunnen strijdig zijn met die van circulair bouwen. Parallel zijn er ook de opgaven van 
de klimaatadaptatie en biodiversiteit. Het doel is om tijdig met de nieuwe opgaven rekening te houden in het 
formuleren van de strategieën.
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4.3.2.6 Toetsing van het initiatief aan de Woonvisie Noordoostpolder

Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het toevoegen van negen woningen ten opzichte van het 
geldend uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - Emmelhage, fase 2b'. De wens is om negen geplande 
rijwoningen om te vormen tot 18 rug-aan-rug woningen. De rug-aan-rug woningen betreffen sociale 
huurwoningen. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan de vraag naar sociale huurwoningen voor 
uiteenlopende doelgroepen in Emmeloord.

Geconcludeerd wordt dat voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met de gemeentelijke woonvisie.

4.3.3 Welstandsnota gemeente Noordoostpolder 2016

4.3.3.1 Algemeen

Op 29 november 2016 heeft de raad de welstandsnota "Ruimte voor kwaliteit en welstandsvrijheid" 
vastgesteld. De welstandsnota geeft richting aan het welstandstoezicht in de Noordoostpolder en voor de 
inwoners van de gemeente biedt het plan helderheid over de welstandsbeoordeling van hun bouwplannen. 
Zoals de titel van de nota al aangeeft wordt onderscheid gemaakt tussen welstandsvrije en niet - 
welstandsvrije gebieden. De selectie van niet-welstandsvrije gebieden heeft plaats gevonden aan de hand van 
twee criteria:

^ de cultuurhistorische betekenis van de bebouwing;
^ de zichtbaarheid van de bebouwing vanuit belangrijke openbare ruimtes.

Op basis van deze criteria is besloten dat in de volgende gebieden welstandstoezicht blijft gelden:

1. de kernen en beeldbepalende gebieden van Emmeloord;
2. de dorpskernen en beeldbepalende gebieden van Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant, Creil, Espel, 

Tollebeek, Kraggenburg en Rutten;
3. Nagele en Schokland in zijn geheel;
4. het landelijk gebied.

Op basis van de welstandsgebiedenkaart blijkt dat het plangebied in welstandsvrij gebied ligt. In paragraaf 6.1 
van de welstandnota wordt aangegeven dat voor nieuwbouwontwikkeling mogelijk beeldkwaliteitsplannen 
opgesteld kunnen worden.

4.3.3.2 Toetsing van het initiatief aan de Welstandsnota gemeente Noordoostpolder

In het kader van het vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - Emmelhage, fase 2b' is een 
beeldkwaliteitsplan opgesteld. Dit beeldkwaliteitsplan blijft van toepassing op de gronden binnen het 
voorliggende bestemmingsplan. De volledige beeldkwaliteitsparagraaf is opgenomen in bijlage 2 van deze 
toelichting. Hoofdstuk 4 van dit beeldkwaliteitsplan is door de gemeenteraad vastgesteld als onderdeel van de 
welstandsnota.

4.3.4 Duurzaamheidsvisie Noordoostpolder

4.3.4.1 Algemeen

In haar duurzaamheidsvisie streeft de gemeente Noordoostpolder naar energieneutraliteit in 2030. De 
gemeente focust daarnaast op inzet van schone energie.

Energiegebruik en -besparing in woningen maken daar een belangrijk onderdeel van uit. Het energiegebruik 
door woningen bedraagt ongeveer 16% van het totale energiegebruik in Noordoostpolder.
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Landelijke eisen

Het Nationaal Plan voor het bevorderen van bijna-energieneutrale gebouwen in Nederland beschrijft het 
Nederlandse beleid om te komen tot bijna-energieneutrale woningen vanaf 2021. Het beleid is erop gericht 
dat de EPC-eis in het Bouwbesluit per 31 december 2020 dichtbij nul komt te liggen, oftewel bijna- 
energieneutraal. De eis wordt vanaf 2020 op andere wijze bepaald, maar komt ongeveer overeen met een EPC 
van 0,2. De huidige eis is een EPC van 0,4.

Op 3 april 2018 is een aanpassing van de Gaswet in werking getreden waardoor de gasaansluitplicht is komen 
te vervallen. Dit betekent dat geen omgevingsvergunningen meer mogen worden afgegeven voor nieuwbouw 
die aangesloten wordt op een gasnet. Deze regeling geldt voor omgevingsvergunningen aangevraagd vanaf 1 
juli 2018.

Een gemeente kan een ontheffing verlenen waardoor toch op het gasnet aangesloten mag worden. Dit kan 
echter alleen in uitzonderlijke situaties waarbij grote maatschappelijke effecten ontstaan door het niet 
aansluiten op gas.

Aangezien voor de geplande woningen technische oplossingen beschikbaar en financieel haalbaar zijn voor 
aardgasloos wonen, verleent de gemeente voor deze locatie geen ontheffing.

4.3.4.2 Duurzaamheid in het stedenbouwkundige plan

In het kader van energetisch ontwerpen op stedenbouwkundig niveau is een gunstige situering van woningen 
ten opzichte van de zon belangrijk. Het stedenbouwkundig plan voor Emmelhage fase 2b voorziet hier in door 
de nokrichting van nagenoeg alle woningen vrij te laten. Hierdoor kunnen dakvlakken goed ten opzichte van de 
zon worden georiënteerd. Uitsluitend aan de noord-, west- en zuidrand van het plangebied zijn bepalingen op 
genomen omtrent de nokrichting. Voor de overige woningen is dit vrijgelaten.

4.3.5 Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid

Gelet op vorenstaande wordt geconcludeerd dat voorgenomen ontwikkeling 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, geur, ecologie, 
archeologie & cultuurhistorie en het Besluit milieueffectrapportage.

5.1 Geluid (Wet geluidhinder)

5.1.1 Algemeen

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidsnormen 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 geluidsgevoelig 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 geluidsgevoelige 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

5.1.2.1 Industrielawaai

In de omgeving van het plangebied is geen gezoneerd bedrijventerrein, zoals bedoeld in de Wet geluidhinder, 
aanwezig. Het aspect industrielawaai is niet van toepassing. Wat betreft de invloed van individuele bedrijven 
op de nieuwe woningen wordt verwezen naar paragraaf 5.5 (milieuzonering).

5.1.2.2 Railverkeerslawaai

Railverkeerslawaai wordt in dit geval buiten beschouwing gelaten, omdat de dichtstbijzijnde spoorlijn op zeer 
ruime afstand van het plangebied is gelegen.

5.1.2.3 Wegverkeerslawaai

Binnen het plangebied worden uitsluitend 30 km/uur wegen gerealiseerd, daarnaast zijn er ten oosten van het 
plangebied reeds een aantal 30 km/uur wegen aanwezig. Het gaat hier om wegen ten behoeve van de 
ontsluiting van de (beoogde) woningen. Voor deze wegen geldt dat deze uitsluitend zijn bedoeld voor 
bestemmingsverkeer. Van zwaar verkeer is niet of nauwelijks sprake. Voor deze wegen geldt dat er sprake is 
van een beperkte verkeersintensiteit. Gelet op het vorenstaande wordt geconcludeerd dat ten aanzien van de 
30 km/uur wegen de voorkeurswaarde (48 dB) niet wordt overschreden.

Daarnaast ligt het plangebied binnen de wettelijke geluidszone van de Espelerweg. In het kader van het 
uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - Emmelhage, fase 2b' is door Goudappel Coffeng BV een 
onderzoek uitgevoerd voor het aspect wegverkeerslawaai. De uitgangspunten en resultaten worden in deze 
paragraaf beschreven. Het volledige onderzoek is opgenomen in bijlage 3 bij deze toelichting.
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Onderzoeksresultaten

Omdat de exacte situering van de nieuwe woningen nog niet bekend is zijn de geluidscontouren berekend. 
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ligging van de 48 dB-contour ten opzichte van de rand van de 
Espelerweg.

Waarneemhoogte Afstand 48 dB-contour t.o.v. rand 
Espelerweg

Emmelhage fase 2b 4,5 meter 80 meter
7,5 meter 90 meter

De beoogde woningen, evenals de beoogde toe te voegen negen woningen, liggen op ruim 100 meter afstand 
van de Espelerweg. Gelet op het vorenstaande vormt de geluidsbelasting ten gevolge van de Espelerweg geen 
belemmering voor het voorliggende plan, omdat wordt voldaan aan de voorkeurswaarde van 48 dB.

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.

5.2.2 Situatie plangebied

Op basis van de 'Bodemkwaliteitskaart' van de provincie Flevoland wordt de bodem ter plaatse van het 
plangebied geclassificeerd als 'Landbouw/natuur'. De kaart is overigens opgezet om vrij grondverzet te 
bevorderen. De 'Bodemfunctieklassenkaart' is niet geschikt voor het verlenen van vergunningen of voor het 
wijzigen van bestemmingen.

Verder is het plangebied op basis van de 'Bodematlas' van de provincie Flevoland op basis van de kaart 
'bodemverontreiniging' aangemerkt als 'voldoende onderzocht/gesaneerd'. Dit wordt bevestigd door de in 
bijlage 4 opgenomen omgevingsrapportage.
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WBB locaties (bodemloket)
[ĵļGegevens aanwezig, status onbekend
QjSanei mgsactlvltelt
mvo W oende onderzochVg esaneerd
QļOnderzoek uitvoeren
QļHlstorle bekend

Afbeelding 5.1: Uitsnede bodematlas Flevoland (Bron: Bodematlas Flevoland)

Op basis van de omgevingsrapportage (zie bijlage 4) volgt dat er in 2001, 2002, 2007 en 2008 verschillende 
bodem en asbestonderzoeken hebben plaatsgevonden. In de omgevingsrapportage zijn luchtfoto's 
opgenomen van 2008 tot en met 2018. Te zien is dat het gebied altijd in gebruik is geweest als agrarische 
cultuurgrond. Op basis van het vorengaande kan er redelijkerwijs vanuit worden gegaan dat er in de tussentijd 
geen bodembedreigende activiteiten hebben plaatsgevonden.

Daarnaast blijkt uit de in paragraaf 2.2 opgenomen luchtfoto uit 2021 dat de gronden binnen het plangebied 
reeds bouwrijp zijn gemaakt. Bovendien zijn de gronden binnen het plangebied reeds zijn voorzien van een 
woonbestemming.

Vorenstaande neemt niet weg dat betreft de bodemkwaliteit de locatie onverdacht is op het voorkomen van 
bodemverontreiniging. Het bestemmingsplan kan vastgesteld worden zonder nader bodemonderzoek. Bij de 
hierop volgende omgevingsvergunningen is nader bodemonderzoek nog wel noodzakelijk.

5.2.3 Conclusie

Ten tijde van de aanvraag omgevingsvergunning van de verschillende woningen moet er een nader 
bodemonderzoek overlegd worden.

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 ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn de volgende Besluiten en Regelingen:
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^ 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 
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 onderhavig plan zeker aan te 
merken als een project dat "niet in betekenende mate bijdraagt" aan luchtverontreiniging.

Tot slot wordt geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in 
het kader het Besluit gevoelige bestemmingen.

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
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veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer:

^ het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi);
^ de Regeling externe veiligheid 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 de volgende afbeelding is een uitsnede van de Risicokaart met betrekking tot het plangebied 
(aangegeven met de rode contour) en omgeving weergegeven.
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Afbeelding 5.2: Uitsnede Risicokaart (Bron: www.risicokaart.nl)

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.

5.4.3 Conclusie

Een en ander brengt met zich mee dat het project 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
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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 ten noorden van de kern Emmeloord en ten westen van de uitleglocatie 
Emmelhage. Rondom de locatie zijn hoofdzakelijk woningen en agrarische cultuurgronden aanwezig. Het 
gebied kan daarom worden aangemerkt met het omgevingstype 'rustige woonwijk'.

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 ordening. Daarvan is sprake als 
het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast.

De ontwikkeling behelst het bouwen van woningen. Woonfuncties zijn geen milieubelastende functie en zijn 
daarom niet van negatieve invloed op het woon- en leefklimaat van omliggende milieugevoelige functies.
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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.

Ten oosten van het plangebied zijn planologische mogelijkheden aanwezig voor het realiseren van een school 
en een supermarkt. Een supermarkt wordt aangemerkt als een milieucategorie 1 bedrijfsactiviteit, een school 
wordt aangemerkt als een milieucategorie 2 bedrijfsactiviteit. Voor de school geldt een grootste richtafstand 
van 30 meter voor het aspect geluid. De afstand van het bouwvlak waarbinnen een school is toegestaan en de 
gevels van de meest nabij gelegen woningen bedraagt ten minste 30 meter. Verder zijn er in de nabije 
omgeving geen milieubelastende functies aanwezig.

In voorliggend geval wordt aan de richtafstanden voldaan. Gezien de afstand tot omliggende milieubelastende 
functies mag er van worden uitgegaan dat ter plaatse van het plangebied sprake zal zijn van een aanvaardbaar 
woon- en leefklimaat. Andersom worden omliggende bedrijven/functies niet in hun bedrijfsvoering of 
ontwikkelingsmogelijkheden belemmerd.

5.5.4 Conclusie

Het aspect milieuzonering vormt geen belemmering voor de voorgenomen ontwikkeling.

5.6 Geur

5.6.1 Wet geurhinder en veehouderij

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) vormt het toetsingskader bij het verlenen van een 
omgevingsvergunning voor inrichtingen, als het gaat om geurhinder vanwege dierenverblijven van 
veehouderijen. De Wgv stelt één landsdekkend beoordelingskader met een indeling in twee categorieën. Voor 
diercategorieën waarvan de geuremissie per dier is vastgesteld wordt deze waarde uitgedrukt in een ten 
hoogste toegestane geurbelasting op een geurgevoelig object. Voor de andere diercategorie is die waarde een 
wettelijke vastgestelde afstand die ten minste moet worden aangehouden.

Op grond van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) dient voor diercategorieën, waarvoor per dier geen 
geuremissie is vastgesteld (bijvoorbeeld melkkoeien) en een geurgevoelig object de volgende afstanden 
aangehouden te worden:

^ ten minste 100 meter indien het geurgevoelige object binnen de bebouwde kom is gelegen, en 
^ ten minste 50 meter indien het geurgevoelige object buiten de bebouwde kom is gelegen.

Voor diercategorieën waarvoor in de Wgv een geuremissie per dier is vastgesteld geldt dat de geurbelasting op 
geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom niet meer dan kom 2 odour units per kubieke meter lucht 
mag bedragen. Voor geurgevoelige objecten buiten de bebouwde kom mag deze niet meer bedragen dan 8 
odour units per kubieke meter lucht.

5.6.2 Situatie plangebied

Met voorliggend plan worden nieuwe geurgevoelige objecten gerealiseerd. In de directe nabijheid van het 
plangebied zijn geen veehouderijen aanwezig. De meest nabij gelegen veehouderijen liggen op te minste 725 
meter afstand van het plangebied. Geconcludeerd wordt dat er ter plaatse van het plangebied sprake is van 
een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Verder worden veehouderijen niet in hun bedrijfsvoering belemmerd.

5.6.3 Conclusie

Het aspect geur vormt geen belemmering voor voorliggend plan.
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5.7 Ecologie

5.7.1 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 (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en 
plantensoorten.

5.7.2 Gebiedsbescherming

5.7.2.1 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.

Het 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 de NNN 
geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke 
kenmerken of waarden van het gebied aantasten.

5.7.2.2 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. Gronden die tot Natura 2000-gebied 
behoren, liggen op circa 12,4 kilometer afstand van het plangebied.

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 
habitatypen binnen Natura 2000-gebieden. Om dit te beoordelen is er een zogenaamde AERIUS-berekening 
uitgevoerd.

Hierna wordt de belangrijkste conclusie van het onderzoek weergegeven. Voor de volledige 
onderzoeksrapportage wordt verwezen naar bijlage 5 bij deze toelichting.

Uit de berekeningen wordt geconcludeerd dat er geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. 
Er is daarmee geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatieve effecten heeft op de 
instandhoudingsdoelstelling van 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.
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5.7.2.3 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 2 kilometer afstand ten oosten 
van het plangebied. 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.

5.7.3 Soortenbescherming

5.7.3.1 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.

In het kader van het vastgestelde uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - Emmelhage, fase 2b' heeft 
Natuurbank Overijssel ter plaatse van het plangebied een quickscan natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. Dit 
onderzoek is uitgevoerd in 2019 er wordt daarom nog actueel geacht. Hierna zijn de resultaten van het 
onderzoek opgenomen. Voor het volledige onderzoek wordt verwezen naar bijlage 6 van deze toelichting.

5.7.3.2 Resultaten quickscan natuurwaardenonderzoek

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde 
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
bezetten beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën er een vaste (winter)rust- of 
voortplantingsplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats in 
het plangebied.

Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden.
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de 
voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet 
vogelnest uit te sluiten.

Voor de meeste grondgebonden zoogdiersoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied 
bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 'beschadigen en 
vernielen van rust- en voortplantingslocaties'. Deze vrijstelling geldt niet voor kleine marterachtige. Deze 
vrijstelling geldt ook voor de meeste in het plangebied voorkomende amfibieënsoorten, maar niet voor de 
rugstreeppad. Deze soort is niet in het plangebied vastgesteld tijdens het veldbezoek, maar de functie van het 
plangebied als functioneel leefgebied (incl. voortplantingsbiotoop) kan niet uitgesloten worden. De 
rugstreeppad en het functionele leefgebied van de rugstreeppad is beschermd en mag alleen met een 
ontheffing negatief beïnvloed worden. Om de functie van het plangebied voor de rugstreeppad vast te kunnen 
stellen is nader onderzoek vereist.

Omdat niet uitgesloten kan worden, dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt tot aantasting van 
het functionele leefgebied van wezel en hermelijn, en dat niet uitgesloten kan worden, of deze dieren gedood 
worden (grondverzet), dient ontheffing aangevraagd te worden. Conform de beleidslijn van de provincie 
Flevoland, wordt de onderzoeksfase hierbij overgeslagen.
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Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied, voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, amfibieën 
en vogels aangetast. Echter, leidt alleen het aantasten van het functionele leefgebied van de rugstreeppad 
(mits aanwezig) en kleine marterachtigen mogelijk tot wettelijke consequenties in het kader voor 
soortenbescherming.

Rugstreeppad

Omdat de functie van het plangebied voor de rugstreeppad als functioneel leefgebied (incl. 
voortplantingsbiotoop) niet uitgesloten kan worden op basis van het uitgevoerde quickscan 
natuurwaardenonderzoek, is hier een aanvullend onderzoek naar uitgevoerd. Het volledige onderzoek is 
opgenomen in bijlage 7 van deze toelichting. Hierna wordt ingegaan op de belangrijkste resultaten.

Er zijn in het plangebied geen rugstreeppadden vastgesteld. De sloot langs de oostzijde vormt het enige 
potentieel geschikte voortplantingsbiotoop van deze soort in het plangebied. Het feit dat de sloot eind april al 
droog stond, maakt de sloot niet bijzonder geschikt als voortplantingsbiotoop. Het omliggende agrarische 
cultuurland, wordt niet als potentieel geschikt leefgebied voor de rugstreeppad beschouwd. Ook ontbreken 
(bekende) voortplantingswateren van de soort in de directe omgeving (Verspreidingsatlas NDFF).

De rugstreeppad bezet geen voortplantingswateren in het plangebied en er zijn geen aanwijzingen gevonden 
dat rugstreeppadden een (winter)rustplaats in het plangebied bezetten. Door uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten, zoals het bouwrijp maken van de agrarische cultuurgrond en het vergraven/dempen van de sloot, 
worden geen rugstreeppadden of larven gedood, worden geen eieren beschadigd en wordt geen 
voortplantingsbiotoop vernield.

Gelet op het feit dat de zomer 2020 bijzonder droog is (neerslagtekort is groter dan5% van de bekende 
droogste jaren (KNMI)), wordt het plangebied in 2020 niet beschouwd als potentieel voortplantingsbiotoop. 
Het is niet aannemelijk dat het neerslagtekort dit jaar nog dusdanig wijzigt, dat er geschikt 
voortplantingsbiotoop ontstaat in de sloot of elders in het plangebied.

Tijdens de veldbezoeken zijn geen aanwijzingen omtrent het voorkomen van rugstreeppadden gevonden. 
Hiermee kan er redelijkerwijze van worden uitgegaan dat er binnen de begrenzing van het plangebied geen 
rugstreeppadden aanwezig zijn.

5.7.4 Conclusie

Omdat niet uitgesloten kan worden, dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt tot aantasting van 
het functionele leefgebied van wezel en hermelijn, en dat niet uitgesloten kan worden, of deze dieren gedood 
worden (grondverzet), dient ontheffing aangevraagd te worden.

Voor het overige leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van 
soorten- en gebiedsbescherming.

5.8 Archeologie ä Cultuurhistorie

5.8.1 Archeologie

5.8.1.1 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.
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5.8.1.2 Situatie plangebied

Ten behoeve van het bestemmingsplan "Emmelhage 2004" is reeds een uitgebreid archeologisch onderzoek 
uitgevoerd. Het archeologisch adviesbureau RAAP heeft destijds voor het gehele plangebied Emmelhage een 
verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd, zie bijlage 8. De gemeente heeft vervolgens het bureau 
Vestigia opdracht gegeven tot het evalueren van het onderzoeksrapport van RAAP, zie bijlage 9.

RAAP heeft een Archeologische Verwachtingenkaart van het plangebied gemaakt. Hieruit blijkt dat er in het 
plangebied zeer verspreid locaties met hoge archeologische verwachtingen voorkomen. Op basis van de 
evaluatie van Vestigia kan worden geconcludeerd dat archeologische vindplaatsen niet zijn aangetoond, 
hooguit dat op een aantal plaatsen binnen het plangebied (heel Emmelhage) sprake is van een matig hoge 
verwachting en dat het voorkomen van locaties met hoge verwachting in het plangebied circa 50% is.

In het zuidwesten van het plangebied acht RAAP op basis van een reliëfkaart van de ondergrond een 
strandwalafzetting aanwezig met een breedte van circa 400 meter. Toen het omringende landschap al 
verdronken was, vormde de strandwal nog een (bewoonbare) hoogte. Het zuidwesten van Emmelhage is 
daarom door RAAP aangemerkt als locatie met een hoge archeologische verwachting.

Volgens de evaluatie door Vestigia moet evenwel betwijfeld worden of de gehanteerde reliëfkaart een goed 
beeld van de ondergrond geeft. Consequentie hiervan is dat vraagtekens geplaatst moeten worden bij de 
aangegeven archeologische verwachtingswaarden.

De Grontmij heeft een waarderend booronderzoek uitgevoerd in het westelijk deel van het plangebied.

Uit de gezeefde monsters zijn geen duidelijke primaire archeologische indicatoren te voorschijn gekomen. De 
enige secundaire archeologische indicatoren die in enige mate voorkwamen, bestonden uit deeltjes houtskool. 
Aan de hand van verspreidingskaarten van het houtskool zijn enkele concentratiegebieden vastgesteld waar 
mogelijk nader onderzoek zou moeten plaatsvinden.

Vestigia heeft het rapport van de Grontmij getoetst (zie bijlage 10). De conclusie luidt, dat de kans dat in het 
gebied waardevolle archeologische resten aanwezig zijn minimaal is. Het hele gebied heeft in bijna 1.000 
boringen nog geen enkele eenduidige indicatie opgeleverd.

In bestemmingsplan "Emmelhage 2004" wordt op basis van deze conclusies gesteld dat de gemeente, na de 
genoemde onderzoeken, aan de toetsingspraktijk heeft voldaan. Maatschappelijk, maar ook 
onderzoekstechnisch, is het niet verantwoord om op basis van de resultaten van de beide veldonderzoeken, 
het verkennend en het nader inventariserend onderzoek, nog aanvullend archeologisch onderzoek uit te 
voeren. De gemeente heeft in alle redelijkheid gedaan wat verwacht mocht worden. Deze conclusie is destijds 
afgestemd met de provinciaal archeoloog.

Nader archeologisch onderzoek is op basis van deze onderzoeken niet noodzakelijk. Het opnemen van een 
aanlegvergunningplicht in de bestemmingsplanregels kan daarom achterwege blijven.

Meldingsplicht toevalsvondsten

Ook voor vrijgegeven (delen van) plangebieden bestaat altijd de mogelijkheid dat er tijdens 
graafwerkzaamheden toch losse sporen en vondsten worden aangetroffen. Voor graafwerkzaamheden in de 
voormalige Zuiderzee en Almere afzettingen geldt een blijvende verwachting voor resten van scheepswrakken 
uit de middeleeuwen en nieuwe tijd alsook voor resten van vliegtuigwrakken uit de Tweede Wereldoorlog, en 
op het aantreffen van fossiele eiken. Ter bescherming hiervan is in de regels van dit bestemmingsplan een 
voorwaardelijk verplichting opgenomen:

Het is niet toegestaan om grondwerkzaamheden met een diepte van meer dan 1,0 m onder het maaiveld en 
met een oppervlakte van meer dan 2.500 m2 uit te voeren zonder dat er op het werk een met de provinciaal 
archeoloog afgestemd meldingenprotocol dat ziet op de bescherming van (delen van) scheepswrakken en 
fossiele eiken aanwezig is. Bij vondsten van (delen van) scheepswrakken en fossiele eiken wordt gehandeld 
overeenkomstig het protocol.
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5.8.2 Cultuurhistorie

5.8.2.1 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.

5.8.2.2 Situatie plangebied

Het plangebied ligt binnen het uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - Emmelhage, fase 2b', in 
voorgenoemd plan is uitvoerig ingegaan op het aspect cultuurhistorie. De beoogde toevoeging van negen 
woningen doet hier geen afbreuk aan.

Op basis van cultuurhistorische waardenkaart Flevoland en het gemeentelijke beleidsstuk 'Erfgoed in de 
gemeente Noordoostpolder, blijkt dat zich binnen het plangebied geen rijks- danwel gemeentelijke 
monumenten of andere cultuurhistorische waarden bevinden.

De kavels en de directe omgeving waarop de beoogde uitbreiding van Emmelhage, fase 2b, is gesitueerd kent 
een aantal karakteristieken die kenmerkend zijn voor de Noordoostpolder. Door die kenmerken, en de 
zichtbaarheid daarvan, draagt het bij aan de herkenbaarheid van de Noordoostpolder en daarmee haar 
bijzondere identiteit.

De geplande ligging van de uitbreiding borduurt voort op de westelijke grens van Emmelhage fase 2a. Het 
geheel beslaat ongeveer een hele oorspronkelijke landbouwkavel. Door te kiezen voor deze begrenzing 
respecteert de uitbreiding het modulaire systeem van verkaveling van de polder en maakt dit na realisatie ook 
zichtbaar.

Deze oorspronkelijke verkaveling bestaat uit een regelmatig raster dat gebaseerd is op de in die tijd meest 
rationele agrarische verkaveling: Een kavelmaat van 300 langs de weg en 800 meter in de diepte. Die 
verkaveling leidde tot agrarische bedrijven van 12 tot 48 hectare, dus variërend van een halve tot 2 kavels. De 
kavels zijn aan de achterzijde begrensd door een tocht. Het erf van ca. 1 ha. is gesitueerd aan de weg in de 
hoek van de kavel, naast de kavelsloot, alleen of in clusters van 2, 3 of 4 erven. Deze modulaire opbouw vormt 
een basis ontwerpprincipe van Noordoostpolder en is in afbeelding 5.3 weergegeven.
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5.8.3 Conclusie

Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is in het kader van het voorliggende plan niet noodzakelijk. 
Daarnaast is in voldoende mate rekening gehouden met de aanwezige cultuurhistorische waarden in de 
omgeving.

5.9 Besluit milieueffectrapportage

5.9.1 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:

^ 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
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'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.

5.9.2 Situatie plangebied

5.9.2.1 Artikel 2.8 lid 1 van de Wet Natuurbescherming

Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied is op ten minste 9,5 kilometer van het plangebied gelegen. Zoals in 
paragraaf 5.7.2.2 en bijlage 5 (stikstofberekening) van deze toelichting is beschreven is er voor zowel de 
aanlegfase als de gebruiksfase geen sprake van een stikstofdepositie met significant negatieve effecten heeft 
op de instandhoudingsdoelstelling van Natura 2000-gebieden. Het voornemen is in het kader van de Wet 
natuurbescherming, ten aanzien van de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden, niet 
vergunningsplichtig.

5.9.2.2 Drempelwaarden Besluit m.e.r.

De voorgenomen ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt door het herzien van het geldende uitwerkings- en 
wijzigingsplan. Dit betekent dat voorliggende ontwikkeling m.e.r.-(beoordelings)plichtig is, indien activiteiten 
worden mogelijk gemaakt die genoemd worden in onderdeel C of D van het Besluit m.e.r. en de daarin 
opgenomen drempelwaarden overschrijden.

In dit geval is sprake van een ontwikkeling die niet wordt genoemd in onderdeel C van het Besluit m.e.r. en is 
daarom niet direct m.e.r.-plichtig. Op basis van onderdeel D kan de in dit plan besloten ontwikkeling worden 
aangemerkt als: 'De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de 
bouw van winkelcentra of parkeerterreinen'.

De ontwikkeling in dit bestemmingsplan is m.e.r.-beoordelingsplichtig indien de volgende drempelwaarden 
worden overschreden:

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer,
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

De in dit kader relevante vraag die eerst beantwoord dient te worden is, is of met het toevoegen van negen 
woningen binnen de uitleglocatie Emmelhage fase 2b sprake is van een 'stedelijk ontwikkelingsproject' als 
bedoeld in onderdeel D 11.2 van het Bestluit milieueffectrapportage. Uit jurisprudentie (o.a. ABRvS 18 juli 
2018, ECLI:NL:RVS:2018:2414) volgt dat het antwoord op deze vraag afhankelijk is van de concrete 
omstandigheden van het geval, waarbij onder meer aan de hand van aspecten als de aard en de omvang van 
de voorziene ontwikkeling moet worden beoordeeld of sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject. Niet 
relevant is of per saldo aanzienlijke negatieve gevolgen voor het milieu kunnen ontstaan.

De in het voorliggende bestemmingsplan besloten ontwikkeling gaat uit van het toevoegen van negen 
woningen binnen de uitleglocatie Emmelhage fase 2b. Op de schaal van Emmelhage en Emmeloord is hiermee 
qua aard en omvang sprake van een kleinschalige ontwikkeling. Daarbij neemt het aantal verkeersbewegingen 
als gevolg van deze ontwikkeling niet onevenredig toe en voegt de bebouwing zich qua aard en functie in het 
stedenbouwkundig beeld van Emmelhage. Verder is, voor zover in dit kader relevant, sprake van een functie 
(wonen) die niet leidt tot een aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van omliggende woningen of 
een beperking voor andere functies in de directe omgeving. Gelet op het vorenstaande, wordt geconcludeerd 
dat er geen sprake is van een stedelijk ontwikkelingsproject als bedoeld in het Besluit m.e.r..
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5.9.3 Conclusie

Dit bestemmingsplan is niet m.e.r.-plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen 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 stedelijk afvalwater plaats. Het 'gebiedseigen
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water' wordt op plaatsen waarvoor mogelijkheden aanwezig zijn, vastgehouden en geborgen in aanwezig 
stedelijk water en/of retentiestroken. Het bergen en vasthouden van regenwater op locatie mag niet leiden tot 
(water)overlast. 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 bij het uitbreiden van woningbouw in 
Emmeloord. Bij de inrichting van de stedenbouwkundige inrichting van dit uitbreidingsplan is rekening 
gehouden met de wijze waarop op deze locaties wordt omgegaan met water ten aanzien van:

1. Veiligheid;
2. Voldoende water;
3. Schoon water.

6.3.2 Proces van de Watertoets

In het kader van het uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - Emmelhage, fase 2b' is het waterschap 
Zuiderzeeland is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale watertoets. De 
beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de normale procedure van toepassing is. De 
uitgangspuntennotitie (bijlage 11) bevat de voor het plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, 
strategieën en randvoorwaarden. Aanvullend op de digitale watertoets heeft afstemming plaatsgevonden met 
het waterschap Zuiderzeeland.

Beschrijving van het watersysteem

1. Veiligheid/Waterkeringen

Het plan ligt niet binnen de kern-, vrijwarings- of buitenbeschermingszone van een waterkering. Daarom is het 
plan niet van invloed op de veiligheid van een waterkering.

2. Voldoende Water

Wateroverlast

In het uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - Emmelhage, fase 2b' is uitvoerig ingegaan op het aspect 
wateroverlast:

Voor het ontwikkelen van uitbreiding in het plangebied wordt het principe 'watemeutraal bouwen' gevolgd. Bij 
toename van het verhard oppervlak ten opzichte van de bestaande situatie, moet rekening worden gehouden
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met compenserende maatregelen om piekafvoeren te kunnen opvangen. Hiervoor wordt in de zuidelijke 
groenstrook in het plangebied een retentiestrook aangelegd om deze piekafvoeren voldoende te kunnen 
bergen.

Als handreiking heeft het college van Dijkgraaf en Heemraden van het waterschap Zuiderzeeland hiervoor op 
11 juli 2013 het "Waterkader" vastgesteld. Voor het vaststellen van de benodigde ruimte voor het realiseren 
van de compenserende maatregelen hanteert het waterschap de bergingsnorm. Volgens de bergingsnorm 
geldt voor het "peilgebied Emmelhage" bij een netto toename van de verharding een extra benodigde 
waterberging van 5%.

Voor het vaststellen van de benodigde wateropgave voor Emmelhage, fase 1 is indertijd gebruik gemaakt van 
de door het waterschap gehanteerde afvoernorm. Bij de afvoernorm wordt voor de maximale afvoer uit het 
gebied uit gegaan van de landelijke afvoernorm van 1,5 l/s/ha bij een neerslagsituatie met een herhalingstijd 
van eens in de 100 jaar. In vergelijking tot het aangelegd verhard oppervlak in Emmelhage, fase 1 zijn de 
aangelegde waterpartijen dusdanig ruim gedimensioneerd dat bij een toename van verhard oppervlak van de 
te ontwikkelen woonwijk Emmelhage, fase 2 deze in de bestaande waterpartijen kan worden gecompenseerd.

Onderstaande berekening maakt deze compensatie duidelijk:

Aanwezige verharding:

Stratenplan na voltooiing Emmelhage, fase 1 100.788 m2
800 woonkavels 128.370 m2

Totaal: 229.148 m2

De benodigde compensatie als gevolg van toename verharding in Emmelhage, fase 1 is 229.148 x 5% = 11.460 
m2.

Het aanwezig wateroppervlak van 83.522 m2 in Emmelhage, fase 1 compenseert ruimschoots de toename van 
het verhard oppervlak. De aanwezige waterpartijen in fase 1 zijn voldoende toereikend om ook het toenemend 
verhard oppervlak voor Emmelhage, fase 2 te compenseren. In de eerste deelfase voor fase 2 neemt het 
verhard oppervlak met 47.239 m2 toe. Hiervoor is een waterberging nodig van 5% x 47.239 m2 = 2.362 m2. Dit 
oppervlak is voldoende beschikbaar in de aangelegde waterpartijen in fase 1.

Fase 2a

Totaal oppervlakte 
verharding

25.459 m2

Woningen:
Rij woningen 48 x 110 m2 5.280 m2
2 onder 1 kap 70 x 165 m2 11.550 m2
Vrijstaand 22 x 225 m2 4.950 m2
Totaal verhard 
oppervlak woningen

21.780 m2

Totaal: 47.239 m2

Fase 2b

Totaal oppervlakte 
verharding

18.220 m2

Woningen:
Rij woningen 48 x 110 m2 5.280 m2
2 onder 1 kap 72 x 165 m2 11.880 m2
Vrijstaand 27x 225 m2 6.075 m2
Totaal verhard 
oppervlak woningen

23.235 m2

Totaal: 41.455 m2

Ten behoeve van Emmelhage fase 2a is gewacht met het aanleggen van de waterpartijen. Het was vanuit de 
waterkwaliteit en woonbeleving niet wenselijk in de voorlopige situatie doodlopende watergangen aan te 
leggen. In de bouwrijpfase voor deelfase 2b wordt 23.520 m2 water aangelegd (zie bijlage 12 van deze
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toelichting) en voldoet dan ruimschoots aan de hiervoor vastgestelde bergingsnorm (47.239 + 41.455 = 88.694 
m2 x 5X = 4.434,7 m2 < 23.520 m2).

Gevolgen waterhuishouding van vervanging 9 rijwoningen voor 18 rug-aan-rugwoningen

Vorenstaande toont aan dat er ruim voldoende waterbergende voorzieningen worden/zijn getroffen. Ook 
wanneer er negen woonkavels worden toegevoegd wordt ruimschoots voldaan aan de vastgestelde 
bergingsnorm voor Emmelhage fase 2a en 2b. Immers wordt/is er 23.520 m2 water aangelegd. Daar waar de 
bergingsnorm voor fase 2a en 2b gecombineerd neer kwam op 4.434,7 m2. De bergingsnorm voor de toe te 
voegen woningen bedraagt circa (9*110*0,05^ 49,5 m2. Hiermee zijn aanvullende waterbergingsmaatregelen 
niet noodzakelijk.

Goed functionerend watersysteem

In Emmelhage bevindt zich een goed functionerend watersysteem. De aangelegde aaneengesloten 
waterpartijen staan met elkaar in verbinding om in het plan een gestuurde circulatie mogelijk te maken. In 
deelfase 2a is gewacht met het aanleggen van de waterpartijen, zoals deze mede onderdeel moeten gaan 
uitgaan uitmaken van het al bestaande watercirculatieplan. In het gesloten watersysteem van Emmelhage fase 
1 is sprake van een gestuwd peilvak, waarbij gebruik is gemaakt van een flexibel peil, dat vrij kan variëren 
tussen -5,35 m NAP en -5,05 m NAP. Bij het bouwrijp maken van fase 2b worden de niet aangelegde 
waterpartijen voor 2a alsnog gegraven. Het bestaande watercirculatieplan wordt daarmee met 23.520 m2 
uitgebreid. Na het graven van deze waterpartijen wordt bij uitbreiding van woningbouw in fase 2b ruimschoots 
voldaan aan de daarvoor benodigde bergingsnorm: 47.239 + 39.085 = 86.324 m2 x 5% = 4.316,2 m2 < 23.520 
m2. In fase 2b wordt voor het realiseren van de circulatie in het aan te leggen watersysteem parallel aan de 
sloot van de aangrenzende landbouwkavel de stedelijk waterpartij gegraven, onderdeel uitmakend van het 
gestuwd peilvak. De tijdens fase 2a gegraven tijdelijke watergang om deze in afwachting van het bouwrijp 
maken van fase 2b deze kavel nog voor ongeveer de helft te kunnen verpachten als akkerland, verliest in 2b 
daarmee zijn functie en wordt gedempt.

In het bestaande circulatieplan bevindt zich ter hoogte van de watergang ten noorden van de John Daltonhage 
en Mathilde Wibautsingel zowel een pompinstallatie als een vaste stuw. Ten behoeve van een continue 
verversing van de waterpartij slaat de pomp (capaciteit 90 m3Zuur) gemiddeld om de dag aan om water vanuit 
de Onderduikerstocht peil gestuurd in het stedelijk water in te laten. Bij een peil van -5,23 m NAP in de 
stedelijke waterpartij wordt water ingelaten. De pomp schakelt zich uit bij een peil van -5,18 m NAP. Op 
dezelfde locatie wordt het ingelaten water door middel van een eveneens aanwezige vaste V-stuwconstructie 
met een geïnstalleerde overlaathoogte op circa - 5,20 m NAP teruggevoerd naar de Onderduikerstocht. Het 
inlaten en aflaten van water bewerkstelligt een gestuurde watercirculatie in het watersysteem en zorgt voor 
voldoende doorspoeling. Om de waterkwaliteit op het gewenst niveau te houden wordt naast de in- en aflaat 
voorziening het water voldoende ververst door de aanwezige uitmondingen van de regenwaterriolen.

De huidige landbouwkavel voor Emmelhage fase 2 heeft een maaiveldhoogte van circa -4,35 m NAP. Bij het 
bouwrijp maken van Emmelhage fase 2 wordt het maaiveld opgehoogd naar circa -3,90 m à 4,00 m NAP. 
Rekening houdend met het streefpeil voor Emmelhage van -5,20 m NAP voldoet het te ontwikkelen plan aan 
de minimale drooglegging voor stedelijk gebied van 1,20 meter, rekening houdend met het hiervoor 
gehanteerd normaalwaternormpeil (N.W.-normpeil).

Doordat het gestuwd peilvak geïsoleerd blijft van het peil van de Lage Afdeling zijn geen structureel nadelige 
gevolgen aanwezig voor en door (grond)water in de directe omgeving.

Schoon water

Goede structuur diversiteit

Zie goed functionerend watersysteem. In zowel de huidige als de nieuwe situatie is/zal sprake zijn van een 
ecologisch gezond watersysteem.

Goede oppervlaktewaterkwaliteit

(zie goed functionerend watersysteem)

Goed omgaan met afvalwater
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Het regenwater kan aangemerkt worden als relatief schoon en wordt door middel van "schoon" 
regenwaterriolen direct afgevoerd worden naar het stedelijk oppervlaktewater.

De regenwaterriolen bieden de mogelijkheid om eventueel naast regenwater ook drainagewater vanaf de 
woonpercelen af te voeren naar het stedelijk water.

Het af te voeren stedelijk afvalwater in fase 2, evenals de toe te voegen 9 woningen, wordt onder vrijverval 
aangesloten op het bestaande gemeentelijk rioleringsstelsel fase 1 en afgevoerd naar het centraal aangelegd 
rioolgemaal ter plaatse van de driesprong Einsteinhage, Johanna Naberhage en Pleismanhage. Via het 
rioolgemaal wordt het in te zamelen afvalwater afgevoerd naar de afvalwaterzuivering te Tollebeek.

Conclusie

Gelet op het vorenstaande vormt het aspect water geen belemmering voor de in dit plan besloten 
ontwikkeling.
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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 onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen 
betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. De op de verbeelding of in de regels aangegeven 
bouwhoogte wordt gemeten vanaf peil tot het hoogste punt (exclusief elementen zoals een schoorsteen, 
liftopbouw en dergelijke).

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;
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^ Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte, 
bebouwingspercentage, etc.);

^ Specifieke gebruiksregels: omschrijving van gebruiksactiviteiten die niet zijn toegestaan.

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 welk gebruik in elk geval strijdig is 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 
omtrent parkeren.

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.

Verkeer (Artikel 3)

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen en straten, voet- en rijwielpaden, 
kunstwerken, nutsvoorzieningen evenementen. Verder zijn de hierbij behorende bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, bruggen, viaducten en landhoofden daar onder begrepen, andere-werken, watergangen en 
waterhuishoudkundige voorzieningen, groenvoorzieningen en parkeervoorzieningen toegestaan.
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Binnen de bestemming 'Verkeer' mogen geen gebouwen worden opgericht. Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
zijn wel toegestaan. Voor licht- en vlaggenmasten en bruggen en viaducten gelden aparte bouwhoogten.

Woongebied (Artikel 4)

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn hoofdzakelijk bestemd voor het wonen in woningen, water en 
waterberging, verkeersvoorzieningen en nutsvoorzieningen. Hieraan ondergeschikt zijn tuinen, erven en 
paden, waterhuishoudkundige voorzieningen en wegen en parkeervoorzieningen.

Als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd. Het aantal hoofdgebouwen mag niet 
meer dan 159 bedragen. Een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd. Door middel van 
aanduidingen is op de verbeelding per bouwvlak aangegeven welk type woningen er zijn toegestaan.
Daarnaast is door middel van aanduidingen de maximale goot- en bouwhoogte aangegeven.

Ter plaatse van de beoogde rug-aan-rugwoningen is de aanduiding 'afwijkende maatvoering' opgenomen. In 
de regels is bepaald dat ter plaatse van de betreffende aanduiding de goothoogte over een breedte van niet 
meer dan 50% van de gevel van het hoofdgebouw 9 m mag bedragen.

Bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan bij woonhuizen en dienen minimaal 1 meter achter de 
voorgevel van de woning te worden gebouwd. De maximale oppervlakte bedraagt 50% van het bij de woning 
behorende achtererfgebied met een maximum van 100 m2. De oppervlakte van binnen het bouwvlak 
gebouwde bijbehorende bouwwerken telt niet mee in de bepaling van de gezamenlijke oppervlakte.

Verder is ten behoeve van de beoogde rug-aan-rugwoningen een specifieke bepaling opgenomen ten aanzien 
van het realiseren van bergingen. De betreffende bergingen dienen te worden gebouwd binnen de aanduiding 
'specifieke vorm van woongebied - bergingen'. Het gaat hierbij om maximaal 18 bergingen ten behoeve van 
het wonen. De oppervlakte per berging mag niet meer dan 25 m2 bedragen. Verder mag de bouwhoogte niet 
meer dan 3,5 meter bedragen.

Bij een woning mag onder voorwaarden een aan huis verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit worden 
uitgevoerd.

Ter plaatse van de specifieke gebiedsaanduiding 'wetgevingszone - afwijkingsgebied' kan onder voorwaarden 
middels een omgevingsvergunning worden afgeweken van de ter plaatse toegestane woningtypen. De 
afwijking voorziet in het toestaan van aaneen gebouwde woningen, daar waar wij recht uitsluitend vrijstaande 
en twee-onder-één-kapwoningen zijn toegestaan.

BJZ.nu
Ruimtelijke plannen en advies

48



Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

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.

In het kader van het uitwerkings- en wijzigingsplan "Emmeloord - Emmelhage, fase 2b" is voor de gronden 
binnen het plangebied reeds een grondexploitatiebegroting vastgesteld. Hieruit is gebleken dat het plan 
economisch uitvoerbaar is.

Ten aanzien van de beoogde rug-aan-rugwoningen wordt opgemerkt dat eventuele planschade voor rekening 
komt van de initiatiefnemer. Ten behoeve van deze ontwikkeling is een planschadeovereenkomst met de 
initiatiefnemer gesloten. Hiermee is het kostenverhaal anderszins verzekerd en is op grond van artikel 6.12 
Wro geen exploitatieplan nodig.

Hoofdstuk 8 Economische uitvoerbaarheid
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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

In het kader van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro is voorliggend bestemmingsplan voorgelegd aan de 
provincie Flevoland. De vooroverlegreactie van de provincie is opgenomen in bijlage 13 van deze toelichting. 
Zover relevant is de reactie van de provincie verwerkt in het voorliggende bestemmingsplan.

9.1.3 Waterschap Zuiderzeeland

Zoals beschreven in paragraaf 6.3.2 is in kader van het uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - 
Emmelhage, fase 2b' het waterschap Zuiderzeeland geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de 
digitale watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de normale procedure van 
toepassing is. De uitgangspuntennotitie (bijlage 11) bevat de voor het plan relevante waterhuishoudkundige 
streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden. Aanvullend op de digitale watertoets heeft afstemming 
plaatsgevonden met het waterschap Zuiderzeeland.

Aangezien er in het kader van het uitwerkings- en wijzigingsplan 'Emmeloord - Emmelhage, fase 2b' reeds 
afstemming heeft plaatsgevonden met het waterschap en de in dit bestemmingsplan besloten ontwikkeling in 
grote mate consoliderend is, wordt het voeren van vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro met het waterschap niet 
noodzakelijk geacht.

9.2 Zienswijzen
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 17 maart 2022 tot en met 27 april 2022 voor eenieder ter inzage 
gelegen. Tijdens deze inzageperiode is één zienswijze op het bestemmingsplan binnengekomen. De zienswijze 
is samengevat er beantwoord in het in bijlage 14 opgenomen zienswijzennota.

De binnengekomen zienswijze heeft geen aanleiding gegeven tot het doorvoeren van aanpassingen in de 
regels en op de verbeelding. Wel is in de toelichting afbeelding 2.1 geactualiseerd. Omdat er geen wijzigingen 
zijn doorgevoerd in de het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan (regels en verbeelding), is het 
bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld.
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Bijlagen bij de toelichting

Bijlage 1 Matenplan Emmelhage fase 2b
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Bijlage 2 Beeldkwaliteitsplan Emmelhage fase 2b
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1. Inleiding
Dit beeldkwaliteitsplan beschrijft de gewenste beeldkwaliteit van de geplande woningbouw en 
inrichting van 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2b'. Dit plan vormt een aanpassing en een 
uitwerking van het beeldkwaliteitsplan Emmeloord, Emmelhage - fase 2'.

Dit document bevat richtlijnen voor de beeldkwaliteit die gelden voor de te ontwikkelen 
kavels in fase 2b.

Dit document bestaat uit drie delen:
» Een beschrijvend deel waarin de opzet van het plan en de beoogde ruimtelijke kwaliteit 

wordt toegelicht (hoofdstuk 2 en 3)
» Een deel dat de deelgebieden toelicht en criteria bevat voor de toetsing van 

bouwinitiatieven (hoofdstuk 4)
» Een deel waarin de procedure en wijze van toetsing wordt toegelicht (hoofdstuk 5)

Fase j 2b
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Toelichting

gemeente
NOORDOOSTPOLDER

2. Stedenbouwkundig ontwerp
2.1. Ruimtelijke structuur

Emmelhage fase 2 is het vervolg op, maar ook de afronding van de eerste fase. De 
ruimtelijke hoofdstructuur uit fase 1 is doorgezet naar fase 2. De structuurbepalende lijnen 
die gevormd worden door Jeanne d'Arclaan, het Abel Tasmanpad en de John Daltonhage 
lopen door. Tegelijk wordt in fase 2 gebroken met de diagonale en gebogen opzet. Dit is 
gedaan op de grens van de oorspronkelijke (halve)kavel. Het levert een as op van zuid naar 
noord die via een hoofdzakelijke groene inrichting refereert aan deze oorspronkelijke 
(halve)kavelgrens. De westelijke rand van fase 2 eindigt op de oorspronkelijke (hele) 
kavelgrens. Tussen deze 'groene' as en de westelijk rand liggen haaks op de verkaveling 
korte oost-west gerichte woonblokken.

De geplande ligging van fase 2 borduurt voort op de westelijke grens van Emmelhage. Het neemt als 
nieuwe westelijke grens de oorspronkelijke kavelsloot en als noordelijke grens de Onderduikerstocht.
Als zuidelijke grens is ervoor gekozen om afstand te bewaren tot de oorspronkelijke erven aan de 
Espelerweg. Het geheel beslaat daarmee ongeveer een hele oorspronkelijke landbouwkavel. De 
begrenzing van fase 2b komt overeen met de halve kavel (12 ha) Door te kiezen voor deze begrenzing 
respecteert de uitbreiding het modulaire systeem van verkaveling van de polder en maakt dit na 
realisatie ook beleefbaar.

Deze oorspronkelijke verkaveling bestaat uit een regelmatig raster dat gebaseerd is op de in die tijd 
meest rationele agrarische verkaveling: Een kavelmaat van 300 meter langs de weg en 800 meter in de 
diepte. Die verkaveling leidde tot agrarische bedrijven van 12 tot 48 hectare, dus variërend van een 
halve tot 2 kavels. De kavels zijn aan de achterzijde begrensd door een tocht, in dit geval de 
Onderduikerstocht. Het erf van ca. 1 ha. is gesitueerd aan de weg in de hoek van de kavel, naast de 
kavelsloot, alleen of in clusters van 2, 3 of 4 erven. Deze modulaire opbouw vormt een 
basisontwerpprincipe van de Noordoostpolder

In de stedenbouwkundige opzet van fase 2 is er bewust voor gekozen om de erven aan de Espelerweg 
een vrije ligging te geven. Hiermee blijft de oorspronkelijke verkaveling en opzet zichtbaar en 
beleefbaar ook naar de toekomst.

Uit het aantal erven aan de Espelerweg en de omvang van deze erven valt ook af te lezen hoe groot het 
bedrijf oorspronkelijk (bij uitgifte) was. Bedrijven met minder dan 24 hectare kregen een boerenerf van 
0,7 tot 0,8 hectare. Voor bedrijven van 24 hectare en groter werden erven van 0,9 tot 1,0 hectare 
ingepland. Dit was bovendien gebaseerd op een functionele analyse van de inrichting van het boerenerf 
door landschapsarchitect Bijhouwer. Kortom de grootte van de erven hier zegt iets over de 
oorspronkelijke omvang en uitgifte van het bedrijf. In dit geval erven van 0,7 ha met bedrijfsomvang 
van 12 ha., halve kavels dus. Fase 2b beslaat zo'n halve kavel.

Deze structuurlijnen leveren de bebouwingsstructuur op. Het resulteert in een aantal 
woonblokken en lanen die een logische samenhang vertonen. Deze samenhang vormt het 
vertrekpunt voor een beeldkwaliteit die deels voortborduurt op de eerdere fases en tegelijk 
ook ruimte biedt voor vernieuwing.
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2.2. Verkeer en parkeren

Het gehele woongebied van fase 2 krijgt een nieuwe ontsluiting op de Espelerweg. Deze 
ontsluiting sluit direct aan op de wijkontsluitingsweg Jeanne d'Arclaan. Fase 2a is 
hoofdzakelijk ontsloten vanaf de Jeanne d'Arclaan. Fase 2b krijgt aan de westelijk rand een 
nieuwe wijkontsluitingsweg die doorloopt in noordelijke richting en daar aantakt op (het 
verlengde van) de John Daltonhage.

Ontsluitingsstructuur Fase 2

In aanleg was er tevens een noord-zuid verbinding gepland tussen fase 2a en 2b. Deze is als 
bouwweg ook gerealiseerd. Bij nader inzien is besloten deze bouwweg op termijn te 
verwijderen.

Dit zorgt voor aanzienlijk minder doorgaand verkeer in de wijk en biedt kansen voor een 
groenere inrichting met een fiets- en voetpad en speelvoorzieningen. Op die manier willen we 
de woonkwaliteit vergroten. Meer groen, ruimte om te spelen en minder verharding.

Voor alle woningcategorieën geldt een parkeernorm. Deze norm verschilt per woningtype.
Het streven is om bij de inrichting het parkeren zoveel mogelijk op eigen terrein te laten 
plaatsvinden en het verplichte parkeren in de openbare ruimte te beperken. Daar waar 
haaks parkeren wordt toegepast, zal dit in principe aan één zijde van de straat gebeuren en 
waar mogelijk aan de achterzijde.

Pagina 6 van 26



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

Tip parkeren: door aan- en uitbouwen minimaal 4 m achter (het verlengde van) de voorgevel 
te situeren onstaat ruimte voor twee auto's achter elkaar op het erf. Zo is er geen zicht 
vanuit de woning op uw op straat geparkeerde auto.

Parkeren ingepakt in het groen of opgelost aan de achterzijde

2.3. Verkaveling en flexibiliteit

Voorgaande onderdelen zijn vertaald in een verkaveling. Deze is hieronder weergegeven en 
geeft een mogelijke invulling aan de verschillende bebouwingskamers. De verkaveling geeft 
hiermee een eerste indruk van het type woning (vrijstaand, tweekapper, rij), de situering, de 
grootte van de kavels en de oriëntatie op de straat.

Flexibiliteit
De verkaveling is zo opgezet dat hier een 
verschillend woningbouwprogramma in 
kan worden ondergebracht. Het 
bestemmingsplan regelt dit en maakt het 
mogelijk om vrijstaand om te zetten naar 
tweekappers èn rijwoningen om te zetten 
naar tweekappers en andersom.
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3. Beeldkwaliteit
3.1. Waarom?

Een goede visuele kwaliteit van uw toekomstige woonomgeving bestaat uit meer dan alleen 
het samenvoegen van alle individuele woningen. Het vraagt om een visie op de gewenste 
kwaliteit van het wonen en de openbare ruimte en spelregels die dit bewaken.

Het uiteindelijke doel voor iedereen is toch een woonbuurt met een herkenbare samenhang 
en hoogwaardige uitstraling. Een bijzondere wijk is een kapstok voor sociale verbondenheid. 
Dit beeldkwaliteitsplan voorziet in de spelregels die dit moeten bereiken. Het geeft inzicht in 
de gewenste inrichting van de openbare ruimte en de beoogde beeldkwaliteit van de 
bebouwing. Criteria over situering, vormgeving en kleur/materiaal en detaillering van 
bebouwing zijn er vooral om een bouwplan een positieve bijdrage te laten leveren aan de 
kwaliteit van de woonomgeving.

De criteria zijn in eerste instantie bedoeld om u of uw ontwerper te laten zien wat de 
gemeente belangrijk vindt om samenhang in beeldkwaliteit te krijgen, een inspiratiebron. Wij 
gaan daartoe bij voorkeur in een zo vroeg mogelijk stadium met u in gesprek. De fase van 
idee of schets is hèt moment om samen te kijken in hoeverre uw wensen en ideeën 
aansluiten bij hetgeen de gemeente voor de woonomgeving beoogd. Wij denken graag met u 
en uw ontwerper mee.

3.2. Openbare ruimte

Voor fase 2b geldt het uitgangspunt dat de kwaliteit van de inrichting van de openbare ruimte 
moet aansluiten op fase 1 en 2b. Dit geldt zeker voor de doorgaande lanen vanuit de eerdere 
fases; de Jeanne d'Arclaan, het Abel Tasmanpad en de John Daltonhage. Zij vormen de 
herkenbare verbindende elementen in Emmelhage en vragen daarom om eenzelfde 
uitstraling (profiel, vormgeving, kleur en materialisatie).

Profiel laan
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Profiel laan t.p. v. inrit

Voor de woonstraten in het midden van het plangebied die aansluiten op fase 2a willen we 
volstaan met minder brede profielen en een inrichting met minder verharding en meer groen. 
Dit kan omdat we de Piet Moddermanhage en de Theodoor Karel van Lohuizenhage hebben 
laten vervallen als doorgaande weg en hebben vervangen door een wandel en fietspad. Dit 
levert 'doodlopende' woonstraatjes op die daardoor meer verblijfskwaliteit krijgen.

Profiel dwarsstraatje

Profiel dwarsstraatje t.p.v. inrit
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Profiel Piet Moddermanpad

Speelplekken
Daar waar de diagonale structuur uit fase 2a samenkomt bij de rechthoekige structuur van 
fase 2b ontstaan centraal in het plan een tweetal open ruimten. Het zijn plekken die relatief 
veilig bereikbaar zijn en zich daardoor lenen voor een aangename verblijfsruimte en/of 
speelplekken.

3.3. Algemene uitgangspunten voor de beeldkwaliteit van bebouwing

In algemene zin is bij de vormgeving van de bebouwing een aantal aspecten van belang.

Voortzetting en afronding architectuurbeeld eerdere fases.
De gerealiseerde bebouwing van de eerste fase kan voor een groot deel getypeerd worden 
als het zogeheten jaren '30 wonen. Karakteristiek hiervoor zijn de donkere, rode baksteen, 
de duidelijke witte dakoverstekken en de donkere, geglazuurde gebakken dakpan. Het zijn 
woningen met een flink volume die een zekere degelijkheid uitstralen. De randen van fase 2a 
geven hier nog een logisch vervolg aan en ronden dit tegelijkertijd af. In fase 2b willen we 
proberen te breken met die typerende jaren '30 bouwstijl. We concluderen dat deze trend op 
zijn retour is en dat de vraag naar andersoortige architectuur toeneemt. Steeds vaker wordt 
gevraagd naar modernere stijlen waarin natuurlijke kleuren en materialen als ook een 
modernere en creatieve vormgeving de overhand hebben.

Daarnaast merken we een toegenomen aandacht voor de kwaliteit van de woonomgeving 
(lees groene woonomgeving) waarbij duurzaamheid en klimaatadaptatie een rol spelen. Met 
fase 2b proberen we in te spelen op deze vraag.

Hoekoplossingen
Vanwege de opzet van de verkaveling en royale maat van de lanen zijn vrijwel alle 
hoeksituaties bepalend voor de kwaliteit van het straat- en bebouwingsbeeld. Een goede 
vormgeving hiervan is daarom belangrijk. Om die reden hanteren we als uitgangspunt dat 
kopgevels voorzien zijn van enkele gevelopeningen en zo mogelijk een entree ’om de hoek' 
hebben in de kopgevel. Ook een volume-accent of een andere dakhelling kan hier aan 
bijdragen.
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Voorbeeld hoekoplossing

Samenhang deelgebieden
Woningen die liggen binnen de deelgebieden hebben qua ontwerp onderling een relatie. Ze 
zijn onderdeel van een compositie. Dit betekent niet dat alle woningen hetzelfde hoeven te 
zijn, maar wel dat de architectuur, massa, kleur en materiaal op elkaar afgestemd moeten 
worden.

Ook dakvorm, nokrichting en eventueel de dakhelling zijn manieren om onderlinge 
samenhang te bereiken.
Voor het deelgebied Midden (zie hoofdstuk 4) geldt als uitgangspunt een projectmatige vorm 
van uitgifte. Dit vergroot de samenhang, brengt rust in het straatbeeld en geeft meer 
identiteit en eenheid.

Kleurgebruik
Ook belangrijk voor het creëren van samenhang en eigenheid is het bepalen van het 
kleurgebruik.

De basis vormt een beperkt palet aan (gedekte) kleuren: roden, bruinen en zwart/antraciet 
(aardtinten). Dit is een kleine accentverschuiving ten opzichte van het kleurgebruik van fase 
1 en 2a.

Een duidelijke wijziging betreft de rand aan de westzijde. In fase 2a is nog aangegeven dat 
dit een voortzetting zou zijn van de rand à la de John Daltonhage waar ook stuc of keimwerk 
en licht kleurgebruik de boventoon zou moeten voeren. Dit worden nu (donkere) aardtinten.

Vanwege de afronding van de wijk aan de zijde van het open landschap, de westzijde, is dit 
van belang. Aardtinten sluiten over het algemeen beter aan bij de overwegend agrarisch 
omgeving en blijven mooi bij veroudering. Ook in fase 1 is met uitzondering van de 
noordrand hoofdzakelijk van deze kleuren gebruik gemaakt.

Incidenteel zijn uitzonderingen toegestaan waar deze de bijzondere positie of ligging van een 
gebouw of ensemble ondersteunen en daar waar het een logische voortzetting betreft van 
fase 1 en 2a.

Bij de beschrijving van de deelgebieden (hoofdstuk 4) worden deze uitgangspunten concreet 
gemaakt.
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Energie
De woningen in fase 2b worden zonder gasaansluiting gebouwd. Voor alle woningen is de 
oriëntatie van het dakvlak optimaal voor het opwekken van zonne-energie. Wij vragen om te 
nemen duurzaamheidsmaatregelen zoals zonnepanelen en/of luchtwarmtepompen onderdeel 
te laten zijn - en een eenheid te vormen met - de architectuur. Technische installaties zoals 
een luchtwarmtepomp vragen wij om buiten het zicht van de openbare weg te plaatsen. Het 
gaat daarbij om bouwbesluitplichtige maatregelen omdat die onderdeel zijn van de 
vergunningaanvraag. Na inwerkingtreding van de Omgevingswet vallen dergelijke 
maatregelen onder het Besluit bouwwerken leefomgeving.

Klimaatadaptie/ toekomstbestendig ontwerpen
Wij zien bij nieuwe ontwikkelingen graag toekomstbestendige maatregelen terug zoals 
circulair bouwen, klimaatadaptieve gebouwen en terreininrichting, als ook energiezuinige 
architectuur. Per 1 januari geldt de BENG-norm (Bijna Energie Neutrale gebouwen). 
Klimaatverandering is een feit. De kwetsbaarheid voor de effecten hiervan is afhankelijk van 
de mate waarin we als samenleving in staat zijn om te reageren op de effecten, ofwel de 
klimaatbestendigheid. Maatregelen die we nemen om deze effecten te beperken of op te 
vangen in onze dagelijkse woonomgeving vatten we samen als klimaatadaptief. Een duidelijk 
voorbeeld van een maatregel is het minder verharden van tuinen.

Bij circulair bouwen valt te denken aan hergebruik van materialen, materialen afkomstig van 
duurzame bronnen, alsook materialen met weinig aanleverkilometers.
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Deelgebieden en criteria

4. Beeldkwaliteitseisen
4.1. Deelgebieden met criteria

Per deelgebied wordt via een korte toelichting de hoofdlijn geschetst van de kwaliteit die 
wordt beoogd en de aspecten waarin samenhang wordt gezocht. Daarna volgen de specifieke 
criteria onderverdeeld naar situering, vormgeving en detail, kleur en materiaal.

De onderscheiden deelgebieden krijgen elk een eigen kleurthema dat de leidraad vormt voor 
de beeldkwaliteit van deze deelgebieden. De referentiebeelden vormen een inspiratie voor de 
denkrichting. Het zijn geen beelden waar rechten aan ontleend kunnen worden. Tijdens de 
ontwikkeling wordt in samenspraak een optimum gezocht tussen beoogde kwaliteit en het 
geheel van wensen vanuit de bouwers.

A. noordrand, modern en licht
B. west- en zuidrand, eigentijds en donker
C. midden, kleurrijk en warm
C* midden, accent in lichtere kleurstelling

Overzicht deelgebieden
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A. NOORDRAND (MODERN EN LICHT)

De noordrand borduurt voort op de architectuur aan de John Daltonhage van fase 1 en 2a. 
Hier komen vrijstaande woningen in lichte kleurstelling. Wel brengen we een accentverschil 
aan, namelijk een moderne vormgeving. De woningen krijgen elk een modern element dat de 
onderlinge samenhang en herkenbaarheid versterkt. We doen dit met behulp van veel glas op 
de begane grond in de voorgevel èn een entreeportaal (risaliet) en/of een modern 
bloemkozijn. Daarnaast kiezen we voor drie mogelijke kapvormen; een lessenaarsdak 
(eventueel verspringend), zadeldak (eventueel doorgetrokken als gevelbekleding) of plat dak. 
De (eventuele) nokrichting is haaks op de straat. De nokhoogte bedraagt maximaal 10 m. Bij 
een woning met plat dak gelden minimaal 2 bouwlagen. Een eventueel 3e bouwlaag ligt 
teruggerooid ten opzichte van de weg om een te grootte massaliteit te voorkomen.

Tip parkeren: door aan- en uitbouwen minimaal 4 m achter (het verlengde van) de voorgevel 
te situeren onstaat ruimte voor twee auto's achter elkaar op het erf. Zo is er geen zicht 
vanuit de woning op uw op straat geparkeerde auto.

Voorbeeld van een moderne entree (risaliet) en bloemkozijn

Visualisatie transparantie gevels begane grond
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Referentie kleurspectrum

Referentiebeelden diverse moderne typologiën

CRITERIA

Situering
- Het hoofdgebouw oriënteert zich op de straatzijde
- Bijbehorende bouwwerken zijn zo gesitueerd dat zij ondergeschikt zijn aan het 

hoofdgebouw.
- Een installatie die nodig is om te voldoen aan het Bouwbesluit of het Besluit 

bouwwerken leefomgeving is uit het zicht van de openbare weg geplaatst en/of 
onopvallend onderdeel van de architectuur.

Vormgeving
- De woning heeft een moderne vormgeving.
- Aan- en uitbouwen worden in samenhang met de woning ontworpen of in de 

bouwmassa opgenomen.
- De woning is voorzien van een lessenaarsdak, een verspringend lessenaarsdak, een 

zadeldak of plat een dak.
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- Een woning met plat dak heeft minimaal 2 bouwlagen. Een eventuele derde bouwlaag 
ligt minimaal 1,5 m teruggerooid aan de straatzijde.

- De plaats afmetingen en verhoudingen van raam- en deuropeningen in de gevel 
moeten goed op elkaar afgestemd zijn.

Materiaal, kleur en detail
- De woning heeft een hoge mate van transparantie in de naar de straat gekeerde 

gevel(s). Circa 400Zo glas in de naar de weg gekeerde gevel van de begane grond.
- Een hellend dakvlak is voorzien van een antraciete of zwarte keramische pan òf riet.
- De woning kent een moderne toevoeging in de vorm van bijvoorbeeld een modern 

entreeportaal (risaliet), kader en/of een modern bloemkozijn (zie referentiebeelden).
- De gevels bestaan uit baksteen en/of stucwerk (geen keimwerk) in het 

kleurenspectrum: wit - beige - licht bruin. Een ondergeschikte toevoeging van hout of 
ander natuurlijk ogend materiaal als gevelbekleding al dan niet in enigszins donkerder 
tinten is toegestaan.

- Het doortrekken van de dakbedekking op de gevel is toegestaan.
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B. WEST- EN ZUIDRAND (EIGENTIJDS EN DONKER)

De west- en zuidrand is een nieuwe rand met een eigentijdse architectuur. Hier kiezen we 
voor moderne vormgeving vergelijkbaar met de noordrand, maar dan in een andere 
kleurstelling, namelijk donkere gedekte aardtinten in het kleurenspectrum: bruinen en 
zwart/antraciet (aardtinten). De zuidrand sluit daarmee goed aan op de ingezette lijn vanuit 
fase 2a en geeft een mindere harde overgang naar de landelijke omgeving ten westen van de 
woningen.

De woningen, vrijstaand en tweekappers krijgen ook hier een terugkerend modern element 
dat de onderlinge samenhang en herkenbaarheid versterkt. We doen dit met behulp van veel 
glas op de begane grond in de voorgevel en een enteeportaal (risaliet) en/of een modern 
bloemkozijn. Daarnaast kiezen we voor drie mogelijke kapvormen; een lessenaarsdak 
(eventueel verspringend), zadeldak (eventueel doorgetrokken als gevelbekleding) of plat dak. 
Gelet op de importantie van de laan kiezen we voor wandvorming aan straatzijde met 
minimaal 2 bouwlagen met kap (zonder indien plat afgedekt). De nokrichting is haaks op de 
straat en de hoogte bedraagt maximaal 12 m.

Belangrijk aandachtspunt talud achtererf:
Het achtererf grenst aan het landelijk gebied èn aan water. Verrommeling ligt hier op de loer 
omdat iedereen logischerwijs een ander idee heeft over de inrichting van het achtererf. Toch 
is het belangrijk om te beseffen dat hier achter in de toekomst mogelijk nog een uitbreiding 
van het wonen volgt. Om verrommeling tegen te gaan is in de koopovereenkomst en het 
bestemmingsplan opgenomen dat het talud gehandhaafd blijft en niet bebouwd mag worden. 
Een vlonder is onder voorwaarden toegestaan (zie hiervoor de regels van het 
bestemmingsplan en de koopovereenkomst). Bedenk dat uw erf onderdeel is van de gehele 
westrand en wij de kwaliteit van beleving van het geheel op deze wijze willen bewaken.

Tip parkeren:
door aan- en uitbouwen minimaal 4 m achter (het verlengde van) de voorgevel te situeren 
onstaat ruimte voor twee auto's achter elkaar op het erf. Zo is er geen zicht vanuit de woning 
op uw op straat geparkeerde auto.

Woning met bloemkozijn en woning met risaliet en bloemkozijn
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Visualisatie transparantie gevels begane grond

I

I
II

I

Referentie kleurspectrum
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Referentiebeelden typologie en dakvorm

CRITERIA

Situering
- Het hoofdgebouw oriënteert zich naar de straatzijde
- Een woning op een hoekkavel heeft een tweezijdige oriëntatie met 

ontwerpoplossingen en gevelopeningen die deze oriëntatie ondersteunen.
- Bijbehorende bouwwerken zijn zo gesitueerd dat zij ondergeschikt zijn aan het 

hoofdgebouw.
- Een installatie die nodig is om te voldoen aan het Bouwbesluit of het besluit 

bouwwerken leefomgeving, is uit het zicht van de openbare weg geplaatst en/of 
onopvallend onderdeel van de architectuur.

Vormgeving
- De woning heeft een moderne vormgeving.
- De aan- en uitbouwen worden in samenhang met de woning ontworpen of in de 

bouwmassa opgenomen.
- De woningen is voorzien van een lessenaarsdak, een verspringend lessenaarsdak, een 

zadeldak of een plat dak.
- De gevel aan de straatzijde bestaat uit minimaal twee bouwlagen.
- Bij een woning met plat dak is een eventuele derde bouwlaag minimaal 1,5 m 

teruggerooid aan de straatzijde.
- Bij hoekwoningen zijn kopgevels voorzien zijn van gevelopeningen en zo mogelijk een 

entree 'om de hoek'.
- De plaats, afmetingen en verhoudingen van raam- en deuropeningen in de gevel 

moeten goed op elkaar afgestemd zijn.

Materiaal, kleur en detail
- De woning heeft een hoge mate van transparantie in de naar de straat gekeerde 

gevel(s). Circa 400Zo glas in de naar de weg gekeerde gevel van de begane grond (zie 
visualisatie hierboven)

- Een hellend dakvlak is voorzien van een antraciete of zwarte keramische pan
- De woning kent een moderne toevoeging in de vorm van bijvoorbeeld een modern 

entreeportaal (risaliet), kader en/of een modern bloemkozijn (zie referentiebeelden).
- De gevels bestaan uit baksteen en/of hout in het kleurenspectrum: bruinen - 

zwart/antraciet (aardtinten). Een ondergeschikte toevoeging van een ander natuurlijk 
ogend materiaal als gevelbekleding is toegestaan.

- Het doortrekken van de dakbedekking op de gevel is toegestaan.
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C. MIDDEN MET ACCENT (KLEURRIJK EN WARM)

Het gaat hier om de woonblokken gelegen tussen de Jeanne d'Arclaan en het verlengde van 
de John Daltonhage. Deze woonblokken zijn ontsloten vanaf de westelijke noord-zuid 
verbinding en liggen allemaal aan een doodlopende straat. Een tweetal woonblokken met 
rijwoningen is georiënteerd op de Moddermanhage en twee blokken rijwoningen liggen aan 
weerszijde van het Abel Tasmanpad. Het doel is om dit middengebied een eigen identiteit te 
geven waarbij de twee blokken rijwoningen aan het Abel Tasmanpad een licht (kleur-)accent 
vormen. Een belangrijk middel om deze eigenheid te bereiken is een projectmatige uitgifte 
van het middengebied.

Het gezamenlijk thema is modern, kleurrijk, warm. Dit komt tot uiting in de kleuren van de 
gevels met een gevelsteen of stucwerk in het kleurspectrum oker, oranje en (donker)rood en 
(donker)bruin. Grote kleurvlakken in de gevels, kaders, afwijkend metselwerk, reliëf en 
geleding maken het geheel levendig. Ook hout in donkere tinten is toegstaan. Daarnaast zijn 
alle woningen plat afgedekt, voorzien van een lessenaarskap of zadeldak. Daarbij geldt als 
uitgangspunt dat woningen gelegen aan dezelfde straatzijde ook dezelfde architectuur 
krijgen. De gevels aan de straatzijde bestaan uit minimaal 2 bouwlagen.

In het uitwerkings- Z wijzigingsplan is een voor het noordelijke middengebied een 
binnenplanse afwijkingsmogelijkheid opgenomen om levensloopbestendige rijwoningen 
mogelijk te maken. Indien gebruik gemaakt wordt van deze mogelijkheid dan is bij 
uitzondering één bouwlaag toegestaan. In dat geval is deze hoogte maatgevend voor alle 
woningen aan dezelfde zijde van de betreffende straat.

De hoekwoningen van de rij en de woningen op de kopse kanten van de straat zijn de 
blikvangers vanuit de openbare ruimte en aanpalende straten. Dit vraagt om 
hoekoplossingen zoals ramen en/of een entree 'om de hoek', een volume accent of een 
andere dakhelling èn mee-ontworpen (groene) erfafscheidingen.

Accent aan Abel Tasmanpad

Aan weerszijde van het Abel Tasmanpad kiezen we, vanwege de prominente ligging van deze 
rijwoningen, voor minimaal twee recht opgetrokken bouwlagen aan de voorzijde met een 
lessenaarskap aan de achterzijde. Deze woningen krijgen als accent binnen de buurt een 
lichte kleurstelling in zandtinten. Donkere accenten afgestemd op het midden zijn denkbaar. 
De blokken hebben een duidelijk hoekaccent door middel van een groter volume, afwijkende 
dakvorm en duidelijk tweezijdige oriëntatie.
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Referentie typologie en kleurspectrum gevel.

CRITERIA

Situering
- Het hoofdgebouw oriënteerd zich naar de straat.
- Een woning op een hoekkavel heeft een tweezijdige oriëntatie met 

ontwerpoplossingen en gevelopeningen die deze oriëntatie ondersteunen.
- Bijbehorende bouwwerken zijn zo gesitueerd dat zij ondergeschikt zijn aan het 

hoofdgebouw.
- Een installatie die nodig is om te voldoen aan het Bouwbesluit of het Besluit 

bouwwerken leefomgeving is uit het zicht van de openbare weg geplaatst en/of 
onopvallend onderdeel van de architectuur.

Vormgeving
- De woning heeft een moderne vormgeving.
- De woning heeft geen traditioneel vormgegeven dakgoot.
- De aan- en uitbouwen worden in samenhang met de woning ontworpen of in de 

bouwmassa opgenomen.
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- De gevel aan de straatzijde bestaat uit minimaal twee bouwlagen. Indien toepassing 
wordt gegeven aan de afwijkingsmogelijkheid om levensloopbestendige rijwoningen 
mogelijk te maken dan vervalt deze voorwaarde.

- De woning is voorzien van een zadeldak, een lessenaarsdak of een plat dak.
- Bij een woning met een plat dak is een eventuele derde bouwlaag minimaal 1,5 m 

teruggerooid aan de straatzijde.
- Bij hoekkavels zijn kopgevels voorzien zijn van gevelopeningen en zo mogelijk een 

entree 'om de hoek'.
- Hoekwoningen bij rijwoningen hebben een volume-accent en andere dakhelling.
- De plaats afmetingen en verhoudingen van raam- en deuropeningen in de gevel 

moeten goed op elkaar afgestemd zijn.

Materiaal, kleur en detail
- Een hellend dakvlak is voorzien van een grijze, antraciete of zwarte keramische pan of 

een groendak.
- De gevels hebben een verbijzondering van de gevels door grote kleurvlakken in de 

gevels, kaders, afwijkend metselwerk, reliëf en geleding in een willekeurig ritmiek.
- De gevels bestaan uit baksteen en/of stucwerk in het kleurenspectrum: donkere okers 

- oranje - (donker)rood - (donker)bruin. Ook hout in donkere tinten is toegestaan. 
Accenten mogen in donkere of juist lichtere nuances van deze kleuren.

- Het doortrekken van de dakbedekking op de gevel is toegestaan.

UITZONDERINGEN CRITERIA DEELGEBIED C* ABEL TASMANPAD

De hierboven opgenomen criteria voor deelgebied C zijn onverminderd van toepassing met 
dien verstande dat voor de woongebouwen aan weerszijde van het Abel Tasmanpad geldt 
dat:

Voor vormgeving geldt dat:
- De gevels van deze rijwoningen bestaan uit drie bouwlagen aan de straatzijde.
- Deze rijwoningen een lessenaarskap aan het Abel Tasmanpad hebben. Hoekwoningen 

zijn hiervan uitgezonderd.

Voor materiaal, kleur en detail geldt dat:
- De gevels van deze rijwoningen het kleurspectrum van zandtinten beslaat waarbij 

accenten in donkere nuances van deze kleuren mogelijk zijn.
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4.2. Terreininrichting

Hoewel de terreininrichting strikt genomen geen deel uitmaakt van de welstandstoets, zijn 
onderdelen van de terreininrichting mede bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit van het 
geheel.

Erfafscheidingen tussen openbare ruimte en privétuinen
Erfafscheidingen dragen bij aan de samenhang tussen bebouwing en openbare ruimte.

Voor de voorzijde en afscherming van zijtuinen volstaat in veel gevallen een groene 
afscheiding dit levert een groen omgevingsbeeld. Wij zien graag dat deze mee-ontwerpen 
worden met de woning. Ingeval van projectmatige ontwikkeling vormen de erfafscheidingen 
ook een integraal onderdeel van het ontwerp en zijn deze hoofdzakelijk groen ingevuld.

Hiernaast afgebeeld de erfafscheidingen die vanwege het (uit)zicht bepalend zijn voor de 
ruimtelijke kwaliteit en daarmee beleving van de wijk.

Legenda afbeelding:

—— Representatieve erfafscheiding

----------  Hoofdzakelijk groene erfafscheiding

---------  Erfafscheiding voorzijde:

lage haag of mee-ontworpen met woning
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5. Procedure
5.1 Een beeldkwaliteitsplan

Voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen kan de gemeenteraad een beeldkwaliteitsplan 
vaststellen. Met een beeldkwaliteitsplan kan een bepaalde uitstraling van een te ontwikkelen 
gebied worden bereikt.

Voor Emmelhage fase 2b is ook gekozen voor beeldkwaliteitsplan. We doen dit omdat het 
gebied direct grenst aan de bestaande wijk (fase 1 en 2a) en bepaalde routes uit deze wijk 
doorlopen. Het is logisch om ook de architectuur door te zetten langs deze routes. Dit draagt 
bij aan de herkenbaarheid van Emmelhage als één geheel. Tegelijk willen wij de nieuwe wijk 
toch ook een eigen identiteit geven. We doen dit door een eigen verkaveling, maar ook door 
aan te sluiten bij nieuwe trends in architectuur en deze een plek te geven. Dit samen moet 
bijdragen aan een voor de bewoners herkenbare eigen woonomgeving die ook prettig oogt. 
En tenslotte geeft het nieuwe en toekomstige bewoners enig houvast in welk type woning er 
gerealiseerd kan en mag worden.

5.2 Hoe gebruikt u dit beeldkwaliteitsplan

De in dit document per deelgebied geformuleerde criteria vormen uiteindelijk het formele 
toetsingskader bij de vergunningaanvraag. Bij voorkeur zien wij bouwplannen echter zo 
vroeg mogelijk, zoveel mogelijk in het stadium van idee of schets! Dat is hèt moment om 
samen te kijken in hoeverre wensen en ideeën aansluiten bij de intentie van de beoogde 
beeldkwaliteit of wellicht enige bijstelling behoeven. Wij denken graag mee met de 
initiatiefnemer en de ontwerper.

5.3 Wanneer vervalt dit beeldkwaliteitsplan

De algemene lijn is dat de welstandscriteria uit het beeldkwaliteitsplan hun werking verliezen 
voor een individueel bouwwerk, nadat deze is gerealiseerd. Dit zal per beeldkwaliteitsplan 
nader worden bepaald.

Voor deze lijn is gekozen omdat na realisatie de hoofdkenmerken van bebouwing en 
stedenbouwkundige structuur grotendeels vastliggen. De welstandscriteria kunnen dan 
vervallen. Dit sluit bovendien aan bij het ingezette selectieve welstandsbeleid.

Voor dit beeldkwaliteitsplan is bepaald dat deze na realisatie van een individuele woning zijn 
werking verliest. Na realisatie van de woning is volgens ons het belangrijkste motief voor het 
beeldkwaliteitsplan in hoofdzaak bereikt.
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5.3. Hardheidsclausule

Indien het uiterlijk en de plaatsing van een bouwwerk door bijzondere vormgeving, 
constructie, materiaalgebruik en kleurstelling kwaliteit toont, kan de welstandscommissie 
burgemeester en wethouders adviseren om af te wijken van de voor het bouwwerk geldende 
criteria. Dit advies wordt gemotiveerd door de welstandscommissie.
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Inleiding

De gemeente Noordoostpolder werkt aan de realisatie van nieuwe woningen in plange
bied Emmelhage, aan de noordzijde van Emmeloord. Binnen fase 1 van Emmelhage is in
middels een groot deel van de woningen gerealiseerd. Er wordt nu gewerkt aan de voor
bereidingen voor fase 2 van Emmelhage. Een impressie van de ligging van fase 2 is indi
catief weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1: indicatieve ligging fase 2 van het plangebied Emmelhage

De ontwikkeling van Emmelhage fase 2, vindt stappen plaats. Het betreft:
^ Fase 2a: in deze fase worden circa 140 woningen mogelijk gemaakt en worden deze 

ontsloten via de bestaande ontsluiting.
^ Fase 2b: in deze fase worden naast extra woningen, mogelijk ook nog extra ontwik

kelingen zoals een supermarkt mogelijk gemaakt. Onderdeel van fase 2b is ook een 
aansluiting van het plangebied op de Espelerweg.

www.goudappel.nl Bestemmingsplan Emmelhage fase 2a



Ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure is akoestisch onderzoek benodigd. De 
gemeente Noordoospolder heeft Goudappel Coffeng BV opdracht verleend voor het uit
voeren van het benodigde onderzoek. In voorliggende rapportage zijn de uitgangspun
ten, resultaten en bevindingen van het akoestisch onderzoek beschreven. Hierbij ligt de 
nadruk op de ontwikkelingen in fase 2a. Tevens is een doorkijk gegeven naar de geluids
situatie voor fase 2b.

Lees wijzer
In hoofdstuk 2 is het wettelijk kader rond akoestisch onderzoek beschreven en is de rela
tie met de plannen gelegd. De uitgangspunten van het onderzoek zijn uiteengezet in 
hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de resultaten gepresenteerd. De rapportage sluit af met 
de conclusies in hoofdstuk 5.
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2.1 Wettelijk kader

2.1.1 Zonering
In de Wet geluidhinder is bepaald dat zich langs alle wegen een geluidszone bevindt. Uit
zonderingen hierop zijn de wegen:
^ die zijn gelegen binnen een als woonerf aangeduid gebied;
^ waarvoor een maximum snelheid geldt van 30 km/uur.

De breedte van de geluidszone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de 
weg in stedelijk dan wel buitenstedelijk gebied (zie tabel 2.1).

aantal rijstroken
wegligging binnen 

stedelijk gebied
wegligging buiten 

stedelijk qebied
2 200 m 250 m
3 of 4 350 m 400 m
5 of meer n.v.t. 600 m

Tabel2.1: Breedte geluidszone per wegtype

2.1.2 Geluidscriteria
Er kunnen zich verschillende situaties voordoen waarbij akoestisch onderzoek uitgevoerd 
dient te worden. In tabel 2.2 zijn de geluidscriteria weergegeven waaraan in deze 
verschillende situaties moeten worden voldaan.

binnenstedelijke situatie buitenstedelijke situatie

woning weg streefwaarde
maximale

ontheffing streefwaarde
maximale

ontheffing

nieuw nieuw 48 dB 58 dB 48 dB 53 dB
bestaand nieuw 48 dB 63 dB 48 dB 58 dB
bestaand in reconstructie 48 dB 68 dB 48 dB 68 dB
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binnenstedelijke situatie buitenstedelijke situatie
maximale maximale

woning weg streefwaarde ontheffing streefwaarde ontheffing
nieuw bestaand 48 dB 63 dB 48 dB 53 dB

Tabel 2.2: Situaties, zoals beschreven in de Wet geluidhinder

2.2 Het plan in relatie tot het wettelijk kader

Nieuwe woningen
De exacte situering van de nieuwe woningen is nog niet bekend. Een deel van het plan
gebied ligt binnen de formele geluidszone van de Espelerweg. De geluidszone van de 
Espelerweg bedraagt 250 meter voor een buitenstedelijke situatie. Wanneer de wonin
gen binnen de bebouwde kom worden gerealiseerd is er sprake van een binnenstede
lijke situatie en is daarmee sprake van een geluidszone van 200 m.
Voor nieuwe woningen geldt in deze situatie geldt in beginsel een voorkeursgrens
waarde van 48 dB. Wanneer de geluidsbelasting op de gevels van de nieuwe woningen 
hoger is dan de voorkeursgrenswaarde, dient de toepassing van geluidsreducerende 
maatregelen te worden onderzocht. Wanneer geluidsreducerende maatregelen niet wor
den toegepast, bijvoorbeeld vanwege stedebouwkundigde, verkeerskundige, technische 
of financiële bezwaren, of wanneer deze maatregelen onvoldoende effect sorteren, is 
ontheffing voor een hogere waarde mogelijk. Er geldt in deze situatie een maximale ont- 
heffingswaarde van 63 dB (ervan uitgaande dat de nieuwe woningen binnen de be
bouwde kom gerealiseerd worden).

Planinterne 30 km/h-wegen
De wegen binnen het plangebied betreffen 30 km/h-wegen. Dergelijke wegen zijn vol
gens de Wet geluidhinder niet gezoneerd en behoeven daarmee geen formele toetsing 
aan de normen uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening 
kan het echter wenselijk zijn de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op 30 
km/h-wegen wel te beschouwen.

Reconstructie van bestaande wegen
In fase 2b wordt een rotonde in de Espelerweg gerealiseerd om te voorzien in een extra 
aansluiting op plangebied Emmelhage. De aanleg van een rotonde betreft een fysieke 
wijziging aan de weg. Daarom is een zogenaamd reconstructieonderzoek in de zin van de 
Wet geluidhinder benodigd. In voorliggende rapportage is een doorkijk gegeven naar de 
te verwachten geluidssituatie na de realisatie van de rotonde. De beoogde rotonde is (in
dicatief) weergegeven in figuur 2.1
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Figuur 2.1: Beoogde nieuwe rotonde Espeierweg (indicatief) Emmernage fase 2b

Bij een reconstructieonderzoek dient de geluidsbelasting in de toekomstige plansituatie 
te worden vergeleken met de geluidssituatie in de huidige situatie, óf met een eerder 
vastgestelde hogere waarde. De laagste van deze twee waarden is bepalend. Er is sprake 
van een reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder wanneer de geluidsbelas
ting met 2 dB of meer toeneemt als gevolg van de plannen. In dat geval dient de toepas
sing van geluidsreducerende maatregelen te worden onderzocht. Bij een reconstructiesi
tuatie geldt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB als ondergrens. De maximale onthef- 
fingswaarde bedraagt 68 dB.

Gevolgen elders
Ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling kan er langs wegen in de omgeving 
sprake zijn van een toenemende geluidsbelasting door gewijzigde verkeersstromen. In 
navolging van de Wet geluidhinder is sprake van deze indirecte plangevolgen, of gevol
gen elders, wanneer de geluidsbelasting toeneemt met 2 dB of meer in de plansituatie 
ten opzichte van de toekomstige situatie zonder ontwikkelingen. De toekomstige situatie 
zonder ontwikkelingen wordt in voorliggend onderzoek de referentie situatie genoemd. 
Van een toename van 2 dB of meer is sprake wanneer de verkeersintensiteit toeneemt 
met 400Ai of meer (bij een gelijkblijvende verkeersverdeling).
De Wet geluidhinder stelt geen eisen aan eventuele geluidsreducerende maatregelen in
dien er sprake is van gevolgen elders. In het kader van een goede ruimtelijke ordening 
kunnen maatregelen echter wel wenselijk zijn. Dit is ter afweging aan het bevoegd ge
zag.
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3

Uitgangspunten

3.1 Rekenmethode

Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van Standaard Rekenmethode II uit het Reken
en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG2012). De berekeningen zijn uitgevoerd met het 
programma GeoMilieu, versie 3.11.
Conform artikel 110g van de Wet geluidhinder en artikel 3.4 van het RMG2012 is op de ge
luidsbelasting, een correctie toegepast van -5 dB voor wegen met een representatieve 
snelheid van minder dan 70 km/h en -2 dB voor de wegen met een snelheid van 
70 km/h of hoger.
In artikel 3.5 van het RMG2012 is aangegeven dat, voor wegen met een representatieve 
snelheid van 70 km/h of hoger, een correctie mag worden toegepast voor stille banden. 
Voor conventionele asfaltverharding geldt hiervoor een correctie van -2 dB en voor afwij
kende asfaltverhardingen zoals ZOAB betreft de correctie -1 dB. In voorliggend onderzoek 
is uitgegaan van de toe te passen correctie conform artikel 3.5 van het RMG2012.

3.2 Verkeersgegevens

De gehanteerde verkeersgegevens zijn ontleend aan het verkeersmodel gemeente 
Noordoostpolder. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de gehanteerde etmaalintensiteiten 
(weekdaggemiddelde). De situering van wegvakken is weergegeven in figuur 3.1.

wegvak huidige situatie 
2015 (mvt/etm)

Autonome situa
tie 2026

(mvt/etm)

plansituatie 
2026 fase 2a

(mvt/etm)

plansituatie 
2026 fase 2b

(mvt/etm)
1. Espelerweg 3.700 4.000 3.900 4.300

2. Espelerweg 4.550 5.350 5.200 5.400

3. Espelerweg 6.650 7.300 7.150 7.950

4. Espelerweg 6.650 8.300 8.150 7.900

5. Nieuwlandenlaan 2.850 2.700 2.600 2.550

6. Jeanne d'Arclaan 1.050 2.250 2.650 1.450
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wegvak huidige situatie Autonome situa- plansituatie plansituatie
2015 (mvt/etm) tie 2026 2026 fase 2a 2026 fase 2b

(mvt/etm) (mvt/etm) (mvt/etm)
7. nieuwe ontslui- n.v.t. n.v.t. n.v.t. 3.150
tingsweg fase 2b

Tabel3.1: weekdaggemiddelde etmaaľrntensiteiten (afgerond op 50-tallen)

Figuur 3.1: Situering wegvakken

Verkeersverdeiing
Voor geluidsberekeningen is de verkeersverdeiing van belang. Deze gegevens zijn ont
leend aan het eerder uitgevoerde akoestisch onderzoek uit 2013 (gebaseerd op telcijfers
c.q. het actuele verkeersmodel van de gemeente). In tabel 3.2 zijn de verkeersverdelin- 
gen weergegeven.

dagperiode avondperiode nachtperiode
lichte motorvoertuigen 91,00Zo 95,00 89,50
middelzware motorvoertuigen 3,90/0 1,60/0 3,60
zware motorvoertuigen 5,Wo 3,40/0 6,90

Tabel3.2: Gehanteerde verkeersverdeiing

Wat betreft de geluidsberekeningen is verder rekening gehouden met een gemiddelde 
uurintensiteit (t.o.v. het etmaal) van 6,50 voor de dagperiode (7-19h), 3,50 voor de 
avondperiode (19-23h) en 1,00 voor de nachtperiode (23-7h).

Maximum snelheden
Voor de gehanteerde snelheden is aangesloten op de geldende maximum snelheden. Ter 
hoogte van het plangebied is voor de Espelerweg uitgegaan van een maximum snelheid 
van 60 Km/h.
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3.3 Omgevingskenmerken

Wegdekverharding
De wegen die centraal staan in dit onderzoek zijn momenteel voorzien van een normale 
asfaltverharding (het zogenoemde referentiewegdek in geluidsberekeningen). Dit geldt 
ook voor de toekomstige situatie.

Hoogteiigging
Zowel de wegen als de woningen (bestaand en nieuw) zijn gesitueerd op maaiveldni- 
veau.

Afscherming, reflectie en overdrachtsdemping
De reflectie van de bebouwing is meegenomen in het onderzoek. De reflectie en over
drachtsdemping van de omgeving is volgens de in het Reken- en Meetvoorschrift voor
geschreven wijze doorgerekend.
Voor plangebied Emmelhage, fase 2 is uitgegaan van een half hard/half zachte bodem 
(bodemfactor 0,50).

Rotondecorrectie
Voor de toekomstige rotonde in de Espelerweg (fase 2b) is rekening gehouden met het 
extra geluid als gevolg van optrekkend/afremmend verkeer op de rotonde doormiddel 
van een rotondecorrectie.

Geluidscontouren
De exacte situering van de nieuwe woningen ligt nog niet vast. Daarom is de geluidssitu
atie inzichtelijk gemaakt op basis van geluidscontouren. De geluidscontouren zijn bere
kend voor de waarneemhoogten 4,5 meter en 7,5 meter ten opzichte van het maaiveld.

Situering van waarneempunten
Ten behoeve van de beoogde aanleg van de rotonde in de Espelerweg is een doorkijk 
gegeven naar de te verwachten geluidssituatie. Hierbij zijn vier maatgevende woningen 
rond de beoogde locatie voor de rotonde beschouwd. Op deze punten is het invallend 
geluidsniveau berekend op een waarneemhoogte van 1,5 meter en 4,5 meter, represen
tatief voor de eerste en tweede bouwlaag van de woning. Figuur 3.2 geeft een indruk 
van de situering van waarneempunten.

Figuur 3.2: Situering waarneempunten
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4.1 Nieuwe woningen

Voor de nieuwe woningen geldt ten gevolge van het verkeer op de Espelerweg een 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De maximale ontheffingswaarde bedraagt 63 dB. De 
exacte situering van de nieuwe woningen ligt nog niet vast. Daarom is de geluidssituatie 
inzichtelijk gemaakt op basis van geluidscontouren. De geluidscontouren zijn berekend 
voor de waarneemhoogten 4,5 meter en 7,5 meter ten opzichte van het maaiveld. De 
volgende geluidssituaties zijn beschouwd:
^ Emmelhage fase 2a - waarneemhoogte 4,5 meter;
^ Emmelhage fase 2a - waarneemhoogte 7,5 meter;
^ Emmelhage fase 2b - waarneemhoogte 4,5 meter;
^ Emmelhage fase 2b - waarneemhoogte 7,5 meter.

De geluidscontouren zijn opgenomen in bijlage 1. Figuur 4.1 geeft een indruk van de ge
luidssituatie in fase 2a, op een waarneemhoogte van 4,5 meter.

Figuur 4.1: Geluidscontouren Espelerweg - waarneemhoogte 4,5 meter (inclusief correctie 
artikel 110g Wgh.)
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Binnen het groene gebied is de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Espe- 
lerweg lager dan 48 dB. Hier vormt de geluidssituatie ten gevolge van het verkeer op de 
Espelerweg geen belemmering voor de realisatie van nieuwe woningen. Naar verwach
ting worden alle nieuwe woningen binnen het groene gebied gerealiseerd. Tabel 4.1 
geeft de afstand van de ligging van de 48 dB-contour weer ten opzichte van de rand van 
de Espelerweg.

Planfase Waarneemhoogte Afstand 48 dB-contour t.o.v.
rand Espelerweg

Emmelhage fase 2a 4,5 meter 75 meter
Emmelhage fase 2a 7,5 meter 85 meter
Emmelhage fase 2b 4,5 meter 80 meter
Emmelhage fase 2b 7,5 meter 90 meter

Tabel 4.1: afstand 48 dB-contour t o. v. wegrand Espelerweg

4.2 30 km/h-wegen

De wegen binnen het plangebied betreffen 30 km/h-wegen. Dergelijke wegen zijn vol
gens de Wet geluidhinder niet gezoneerd en behoeven daarmee geen formele toetsing 
aan de normen uit de Wet geluidhinder. In het kader van een goede ruimtelijke ordening 
kan het echter wenselijk zijn de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op 30 
km/h-wegen wel te beschouwen.
Binnen Emmelhage is slechts sprake van geëigend bestemmingsverkeer op de 30 km/h- 
wegen. Bovendien is de exacte situering van woningen nog niet bekend. Daarom is niet 
nader ingegaan op de geluidssituatie langs 30 km/h-wegen. Gezien de hoogte van de 
verkeersintensiteiten wordt verwacht dat er geen onacceptabele geluidssituaties langs 
30 km/h-wegen ontstaan.

4.3 Gevolgen elders

Gevolgen elders
Ten gevolge van de voorgenomen ontwikkeling kan er langs wegen in de omgeving 
sprake zijn van een toenemende geluidsbelasting door gewijzigde verkeersstromen. In 
navolging van de Wet geluidhinder is sprake van deze indirecte plangevolgen, of gevol
gen elders, wanneer de geluidsbelasting toeneemt met 2 dB of meer in de plansituatie 
ten opzichte van de toekomstige situatie zonder ontwikkelingen. De toekomstige situatie 
zonder ontwikkelingen wordt in voorliggend onderzoek de referentie situatie genoemd. 
Van een toename van 2 dB of meer is sprake wanneer de verkeersintensiteit toeneemt 
met 400Ai of meer (bij een gelijkblijvende verkeersverdeling).

De toename van het aantal verkeersbewegingen als gevolg van de plannen voor Emmel
hage fase 2 is beperkt. In geen geval is sprake van een toename van verkeer van meer 
dan 400Ai. Significante geluidstoenames langs wegen in de omgeving hoeven dan ook 
niet verwacht te worden als gevolg van de plannen.

Door de ontwikkeling van fase 2a neemt het aantal verkeersbewegingen op (een deel 
van) de Jeanne d'Arclaan met circa 180Ai toe ten opzichte van de autonome situatie 2026 
(situatie zonder ontwikkeling fase 2). Een dergelijke toename van verkeer zorgt voor een 
toename van de geluidsbelasting met circa 1 dB.
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Dergelijke geluidstoenames zijn niet waarneembaar voor het menselijk oor. Fase 2b 
voorziet in een extra ontsluiting van het plangebied. Het planinterne verkeer wordt hier
door meer verdeeld over het plangebied. Ten opzichte van de autonome situatie ontstaat 
hierdoor naar verwachting een afname van het aantal verkeersbewegingen op de Jeanne 
d'Arclaan (wegvak 6) binnen Fase 1 van Emmelhage.

4.4 Doorkijk fase 2b: Rotonde Espelerweg

Deelplan Emmelhage fase 2b voorziet in de aanleg van een rotonde in de Espelerweg. 
Hiermee is sprake van de aanpassing van een bestaande weg. Daarom dient een recon- 
structieonderzoek in de zin van de Wet geluidhinder te worden uitgevoerd. In voorlig
gend onderzoek is alvast een doorkijk gegeven naar de te verwachten effecten. Wanneer 
de plannen verder zijn uitgewerkt, dient een gedetailleerd reconstructieonderzoek te 
worden uitgevoerd.
Voor de maatgevende woningen op de meest korte afstand van de rotonde is bepaald of 
sprake is van een reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder. Hiervan is 
sprake indien de geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Espelerweg in de 
plansituatie met 2 dB of meer toeneemt ten opzichte van de huidige situatie1. De situe
ring van waarneempunten is weergeven in figuur 4.2. De geluidsbelastingen ten gevolge 
van het verkeer op de Espelerweg zijn gepresenteerd in tabel 4.2.

Figuur 4.2: Situering waarneempunten

waarneem-
punt

waarneem-
hoogte (m)

geluidsbelas
ting huidige 
situatie (dB)

geluidsbelas- verschil (dB) afgerond ver
ting plansitu- schil (dB)

atie (dB)
00^A 1,5 53,03 53,84 +0,81 +1

00^B 4,5 54,28 55,09 +0,81 +1

002_A 1,5 47,91 48,81 +0,90 +1

002_B 4,5 49,62 50,52 +0,90 +1

003_A 1,5 49,48 50,39 +0,91 +1

003_B 4,5 51,15 52,05 +0,90 +1

004_A 1,5 54,66 55,47 +0,81 +1

1 Bij een reconstructieonderzoek wordt de geluidsbelasting in de plansituatie vergeleken met de ge
luidsbelasting in de huidige situatie, of een eerder vastgestelde hogere waarde. De laagste van deze 
twee waarden is bepalend. In dit onderzoekstadium is niet bekend of er sprake is van eerder vast
gestelde hogere waarden. Daarom is de plansituatie vergeleken met de huidige situatie.
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waarneem
punt

waarneem-
hoogte (m)

geluidsbelas
ting huidige 
situatie (dB)

geluidsbelas
ting plansitu

atie (dB)

verschil (dB) afgerond ver
schil (dB)

004_B 4,5 55,91 56,73 +0,82 +1
005_A 1,5 48,87 49,99 +112 +1
005_B 4,5 50,54 51,69 +115 +1
006_A 1,5 45,80 46,97 +1,17 +1
006_B 4,5 47,41 48,64 +123 +1
007_A 1,5 46,73 47,82 +1,09 +1
007_B 4,5 48,34 49,47 +113 +1
008_A 1,5 49,52 50,56 +1,04 +1
008_B 4,5 51,12 52,22 +1J0 +1

Tabel 4.2: Geluidsbelasting ten gevolge van het verkeer op de Espeierweg (inclusief cor
rectie artikel 1t0g Wet geluidhinder)

Uit de tabel valt op te maken dat de geluidsbelasting in de plansituatie met circa 1 dB 
toeneemt ten opzichte van de huidige situatie. In geen geval is sprake van geluidstoena- 
mes van 2 dB of meer. Er is dan ook, naar verwachting, geen sprake van een reconstruc- 
tiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder.

Door de aanleg van de rotonde is tevens sprake van een aanpassing van de Nieuwlan- 
denlaan. Deze weg betreft een 30 km/h-weg, en behoeft dus geen formele toetsing aan 
de normen uit de Wet geluidhinder. Doordat de Nieuwlandenlaan in het -voorlopige- ont
werp iets in oostelijke richting verschuift, is sprake van een toename van de geluidsbe
lasting voor de woning aan de oostzijde van de Nieuwlandenlaan (waarneempunt 006). 
De geluidsbelasting ligt na de beoogde aanpassing echter rond de in gezoneerde situa
ties geldende voorkeursgrenswaarde van 48 dB. De geluidssituatie langs de Nieuwlan
denlaan is daarmee naar verwachting niet onacceptabel.
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De gemeente Noordoostpolder werkt aan de realisatie van nieuwe woningen in plange
bied Emmelhage, aan de noordzijde van Emmeloord. Binnen fase 1 van Emmelhage is in
middels een groot deel van de woningen gerealiseerd. Er wordt nu gewerkt aan de voor
bereidingen voor fase 2 van Emmelhage.

De ontwikkeling van Emmelhage fase 2, vindt stappen plaats. Het betreft:
^ Fase 2a: In deze fase worden circa 140 woningen mogelijk gemaakt en worden deze 

ontsloten via de bestaande ontsluiting.
^ Fase 2b: In deze fase worden naast extra woningen, mogelijk ook nog extra ontwik

kelingen zoals een supermarkt mogelijk gemaakt. Onderdeel van fase 2b is ook een 
aansluiting van het plangebied op de Espelerweg.

De nieuwe woningen zijn (deels) geprojecteerd binnen de geluidszonde van de Espeler- 
weg. Ten behoeve van de realisatie van nieuwe woningen is akoestisch onderzoek uitge
voerd. Omdat de exacte situering van de nieuwe woningen nog niet bekend is zijn de ge- 
luidscontouren berekend. Tabel 5.1 geeft een overzicht van de ligging van de 48 dB-con
tour ten opzichte van de rand van de Espelerweg.

Planfase Waarneemhoogte Afstand 48 dB-contour t.o.v.
rand Espelerweg

Emmelhage fase 2a 4,5 meter 75 meter
Emmelhage fase 2a 7,5 meter 85 meter
Emmelhage fase 2b 4,5 meter 80 meter
Emmelhage fase 2b 7,5 meter 90 meter

Tabeí5.1: afstand 48 dB-contour t.o. v. wegrandEspeierweg

Wanneer buiten de gegeven afstand wordt gebouwd, vormt de geluidsbelasting ten ge
volge van de Espelerweg geen belemmering voor het bouwen van woningen, omdat 
wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Naar verwachting worden de 
nieuwe woningen op grotere afstand van de Espelerweg gerealiseerd.
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Tevens is een doorkijk gegeven naar de realisatie van een rotonde in de Espelerweg 
(fase 2b). Er wordt geen reconstructiesituatie in de zin van de Wet geluidhinder verwacht. 
Wanneer de plannen verder zijn uitgewerkt dient nader onderzoek plaats te vinden.
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Bijlage 1

Geluidsbelasting 
t.g.v. Espelerweg

Hierna zijn de geluidscontouren ten gevolge van het verkeer op de Espelerweg weerge
geven. De geluidsbelastingen zijn gepresenteerd inclusief correctie artikel 110g Wet ge
luidhinder. De volgende geluidssituaties zijn beschouwd:
^ Emmelhage fase 2a - waarneemhoogte 4,5 meter;
^ Emmelhage fase 2a - waarneemhoogte 7,5 meter;
^ Emmelhage fase 2b - waarneemhoogte 4,5 meter;
^ Emmelhage fase 2b - waarneemhoogte 7,5 meter.
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Emmelhage - fase 2a
waarneemhoogte 4,5 meter

Goudappel Coffeng BV

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [akoestisch onderzoek NOP053 - Plansituatie 2026 fase 2a - 4.5 meter]. Geomilieu V3.11



Emmelhage - fase 2a
waarneemhoogte 7,5 meter

Goudappel Coffeng BV

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [akoestisch onderzoek NOP053 - Plansituatie 2026 fase 2a - 7,5 meter]. Geomilieu V3.11



Emmelhage - fase 2b
waarneemhoogte 4,5 meter

Goudappel Coffeng BV

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [akoestisch onderzoek NOP053 - Plansituatie 2026 fase 2a*2b - 4.5 meter], Geomilieu V3.'i 1



Emmelhage - fase 2b
waarneemhoogte 7,5 meter

Goudappel Coffeng BV

Wegverkeerslawaai - RMW-2012, [akoestisch onderzoek NOP053 - Plansituatie 2026 fase 2a*2b - 7,5 meter], Geomilieu V3.'i1
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Emmelhage fase 2b
Omgevingsrapportage
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Leeswijzer
In Flevoland worden regelmatig verontreinigingen in de bodem aangetroffen.

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) heeft de provincie Flevoland een aantal wettelijke taken. De provincieverkrijgt in het kader van deze 
wettelijke taken bodemgegevens. Deze administratieve gegevens worden opgeslagen in een bodeminformatiesysteem.

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

De informatie in dit document is verdeeld over twee delen:

1. Algemene informatie: Het geselecteerde gebied, Bodemverontreiniginglocaties en Potentieel bodemverontreinigende activiteiten

2. Detailinformatie (per locatie): Algemene gegevens, Afgegeven beschikking(en), Historische bedrijfsactiviteit(en), Uitgevoerde bodemonderzoek(en), 
Aangetroffen verontreinigingen, Uitgevoerde saneringen en Restverontreiniging

3. Overige informatìe: Topografie, Luchtfotos en Asbest

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

Als u vragen heeft over de geleverde bodeminformatìe, kunt u emailen naar info@ofgv.nl of bellen naar 088-6333000.
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Locatie: Emmelhage 

Locatie
Adres Emmeloord

Locatiecode AA017100408

Locatienaam Emmelhage

Plaats Noordoostpolder

Locatiecode bevoegd gezag 
WBB FL017100397

Status
Vervolg WBB voldoende onderzocht Beoordeling
Status rapporten Sanerings evaluatie Beschikking
Status besluiten Status asbest Onverdacht op basis preHO

Is van voor 1987 Nee Eigenaar Flevoland

Uitgevoerde onderzoeken
Datum Type Naam Auteur Referentie

04-12-2001 Verkennend onderzoek NVN
5740

Verkennend Onderzoek 1 Tauw B.V. 3964345

17-05-2002 Verkennend onderzoek NEN
5740

Verkennend en aanvullend bodemonderzoek Emmelhage 
te Emmeloord Tauw Milieu 3964345

09-08-2007 ASB - asbest onderzoek NEN
5707 Nader ASB - asbest onderzoek NEN 5707 1 Royal Haskoning 9S6140.BO

01-02-2008 Sanerings evaluatie Sanerings evaluatie 1
Hunneman Milieu Advies
Raalte B.V. 20071192/lvh/sh

Verontreinigende activiteiten
Activiteit Start Einde Vervallen Benoemd Verontreinigd Spoed
onverdachte activiteit 9999 9999 Niet van toepassing Per definitie Nee

vliegtuigbouw- en vliegtuigreparatiebedrijf 9999 9999 Niet van toepassing Per definitie Nee

Geconstateerde verontreinigingen
Geen gegevens beschikbaar

Besluiten
Geen gegevens beschikbaar

Sanering
Saneringsoort
Zorgstatus
Uiterste start
Werkelijke start
Werkelijke einddatum

Saneringscontouren
Geen gegevens beschikbaar

Zorgmaatregelen
Geen gegevens beschikbaar
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Luchtfoto 1960
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Luchtfoto 2000
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Provincie Flevolan D
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Provincie Flevolan D
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Provincie Flevolan D

Luchtfoto 2010
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Luchtfoto 2011
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Provincie Flevolan D

Luchtfoto 2013
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Luchtfoto 2016
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Luchtfoto 2017
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Luchtfoto 2018
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De bodeminformatie is met de grootste zorg ingevoerd. Toch kan het voorkomen dat deze informatie verouderd is, onvolledig is of onjuistheden bevat. 
De provincie Flevoland acht zich niet aansprakelijk voor enigerlei schade die het directe of indirecte gevolg is van of in verband staat met het gebruik van 
deze informatie. U helpt de provincie door eventuele geconstateerde fouten of gebreken te melden.

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

Tussen 2005 en 2007 heeft de provincie Flevoland een inventarisatie laten uitvoeren van potentieel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen. Voor 
de inventarisatie is gebruik gemaakt van twee archieforonnen, te weten:

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

Met beide bronnen wordt ruwweg de tijdsperiode 1950 tot 2000 gedekt. Uit de enorme hoeveelheid informatie die in de genoemde bronnen ligt 
opgeslagen, is een selectie gemaakt. Met deze inventarisatie kan worden bekeken of er in het verleden bodembedreigende bedrijfsactiviteiten op een 
perceel hebben plaatsgevonden.

Naast informatie over potentieel verontreinigde voormalige bedrijfsterreinen is bij de Provincie Flevoland ook andere informatie bekend over het 
(historische) bodemgebruik.

Het betreft de:

» De historische luchtfoto's van Flevoland (http://historische-luchtfoto.flevoland.nl);
» De asbestverdenkingenkaart (http://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/).

Toelichting op de Historische luchtfoto's

In het verleden kan door bedrijfsactiviteiten de bodem verontreinigd zijn. Hoe de bodem in het verleden gebruikt is, is terug te zien op de historische 
luchtfoto's.

Toelichting op de Asbestverdenkingenkaart

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

» Inzichttekrijgen in de omvang van asbestverontreinigingin gebouwen en de bodem;
» De ligging van asbestverdachte locaties te bepalen.

De locaties staan weergegeven op de provinciale website en zijn direct opvraagbaar via de link http://kaart.flevoland.nl/asbestverdenkingen/.
Het bijbehorende rapport "Asbestonderzoek Flevoland" is op deze pagina te raadplegen onder kopje "Achtergrondinformatie".

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

» (Woning-)Bouwperiode 
» Agrarische gebouwen 
» Hinderwetvergunningen 
» Historische bedrijfsactiviteiten

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

» raadpleeg bouwvergunningen. Dit kan op individueel perceelsniveau, maar ook op wijkniveau als een breder onderzoek naar de toepassing van 
asbest als bouwmateriaal relevant wordt geacht.

« voer gericht dossieronderzoek uit naar herstructureringsplannen, dossiers bouwrijp maken, eventueel in combinatie met interviews met betrokken 
ambtenaren. Hieruit kan blijken waar asbestafval (sloop gebouwen, verwijderde wegfunderingen en waterleidingbuizen) terecht is gekomen.

» voer zonodig luchtfoto- en kaartonderzoek uit naar dempingen, erfverhardingen en afgebroken boerderijen (vooral interessant in combinatie met 
nabijgelegen gedempte watergangen).

Toelichting op detailinformatie WBB-locaties 

Algemene informatie

In het kader van de Wet Bodembescherming (WBB) heeft de provincie Flevoland een aantal wettelijke taken. De provincie verkrijgt in het kader van deze 
wettelijke taken bodemgegevens. Deze administratieve gegevens worden opgeslagen in een bodeminformatiesysteem.

Deze informatie betreft:

» Algemene locatiegegevens 
» Afgegeven beschikking(en)
» Historische bodembedreigende bedrijfsactiviteiten 
« Uitgevoerde bodemonderzoeken 
» Aangetroffen verontreinigingen
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» Uitgevoerde (deel-)saneringen 
« Restverontreinigingen 
» Historische bedrijfsactiviteiten (HBB)

Algemene locatiegegevens

Basisgegevens

Alle bij de Provincie bekende locaties, waar (mogelijk) sprake is van een geval van ernstige bodemverontreiniging (Wbb- locaties), zijn ingevoerd in het 
Bodem Informatie Systeem. Ook locaties, waarbij in een ander wettelijk kader bodemverontreiniging is geconstateerd, worden door provincie 
geregistreerd.

Van deze locaties worden de volgende gegevens geregistreerd:

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

Fasering van de aanpak

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

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

laboratorium op de verdachte stoffen worden geanalyseerd.
3. Het nader onderzoek; daarin wordt de bodemverontreiniging afgebakend.
4. Het saneringsplan; daarin wordt de beschreven hoe de bodem gesaneerd gaat worden.
5. Het evaluatieverslag; daarin worden de bereikte saneringsresultaten vastgelegd

Afgegeven beschikking(en)

Beschikking

In een beschikking geeft de overheid haar oordeel over onderwerpen als de ernst van een bodemverontreiniging, de urgentie en het tijdstip van de 
sanering, het saneringsplan en het evaluatieverslag van de sanering. De beschikking op het saneringsplan kan gezien worden als een vergunning.

Ernstige bodemverontreiniging

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

Spoedeisendheid sanering

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

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

Tijdelijke beveiligingsmaatregelen

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

Saneringsplan

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

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

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

Aangetroffen verontreinigingen

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

Uitgevoerde (deel)saneringen

De saneringsvariant wordt vastgelegd op basis van het evaluatierapport. Voor de beschrijving van de saneringsvarianten wordt gebruik gemaakt van de 
landelijk vastgelegde systematiek.

Restverontreinigingen

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

Historische bedrijfsactiviteiten op deze locatie

De bodembedreigende (bedrijfs-)acti'viteiten op de betreffende locatie, die zijn of moeten worden onderzocht.

Meer informatie

Heeft u vragen over de geleverde bodeminformatie?

Mail dan uw vraag naar info@ofgv.nl.
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Definitief

AERIUS-Berekening Emmelhage fase 2b, Noordoostpolder

Hoofdstuk 1 Inleiding

Initiatiefnemer is voornemens om een geplande cluster rijwoningen om te vormen tot een locatie voor rug- 
aan-rug woningen. Het gaat hierbij om een rij van negen woningen wat wordt omgevormd tot 18 rug-aan-rug 
woningen.

Hoewel de voorgenomen ontwikkeling passend lijkt te zijn binnen het geldende uitwerkings- en wijzigingsplan 
is het gewenst om het geldende uitwerkings- en wijzigingsplan voor Emmelhage fase 2b om te vormen naar 
een bestemmingsplan met de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal 159 woningen. Hiermee wordt 
voorkomen dat er in de toekomst binnen het plangebied 'tekorten' ontstaan.

In afbeelding 1.1 is de ligging van het projectgebied weergegeven.

In het kader van het voornemen is inzicht in de te verwachten effecten van stikstof op nabijgelegen Natura 
2000-gebieden nodig. BJZ.nu is gevraagd om de te verwachten stikstofemissie als gevolg van de voorgenomen 
ontwikkeling en de eventuele gevolgen daarvan inzichtelijk te maken.

De stikstofberekening is uitgevoerd met behulp van de voorgeschreven rekentool AERIUS Calculator 2020. In 
voorliggend rapport wordt een toelichting op de AERIUS berekening gegeven.
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Definitief

AERIUS-Berekening Emmelhage fase 2b, Noordoostpolder

Hoofdstuk 2 Voorgenomen ontwikkeling

In fase 2b worden op grond van het matenplan 156 woningen gerealiseerd, op voorhand is de exacte invulling 
van het gebied echter nog niet bekend. Er wordt in deze berekening dan ook uitgegaan van het toevoegen van 
maximaal 159 woningen.

In het matenplan is de verkaveling zo opgezet dat er een uiteenlopend woningbouwprogramma in kan worden 
ondergebracht. Het gaat hier om een combinatie van vrijstaande woningen, twee-onder-één-kapwoningen en 
rijwoningen.

Het maximaal aantal woningen is vastgesteld in de volgende categorieën:

^ 27 vrijstaande woningen;
^ 72 twee- onder- één- kap woningen;
^ 39 tussen/hoekwoningen;
^ 18 rug-aan-rug woningen.

Emmelhage 2b wordt vanaf de noordzijde alsook de zuidzijde ontsloten. De noordzijde wordt ontsloten op de 
nog niet aangelegde Buitensingel. Voor de ontsluiting aan de zuidzijde is een rotonde aangelegd op de splitsing 
van de Espelerweg - Nieuwlandenlaan met de nieuwe weg Piet Moddermanpad.

Afbeelding 2.1 Verkaveling fase 2b (bron: bestemmingsplan Emmelhage 2b)

BJZ.nu
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Definitief

AERIUS-Berekening Emmelhage fase 2b, Noordoostpolder

Hoofdstuk 3 Uitgangspunten

3.1 Algemeen

Het projectgebied bevindt zich op circa 12,4 kilometer van het dichtstbijzijnde stikstofgevoelige Natura 2000- 
gebied 'Weerribben'.

In het kader van de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn), welke per 1 juli 2021 in werking is 
getreden, wordt de aanlegfase van de ontwikkeling achterwege gelaten. In de Wsn wordt de partiële vrijstelling 
van de Natura 2000-vergunningplicht voor de bouwsector genoemd. Dit houdt in dat de tijdelijke gevolgen van 
de door de bouw veroorzaakte stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden buiten beschouwing wordt gelaten 
bij de natuurvergunning. De vrijstelling geldt slechts voor tijdelijke stikstofemissies tijdens de bouw-, sloop en 
aanleg en niet voor structurele stikstofemissies in de gebruiksfase van het bouwwerk of werk als gevolg van 
bijvoorbeeld bewoning, gebruik van utiliteitsbouw of verkeer dat over een weg rijdt.

Concreet betekent dit dat de aanlegfase, sinds het in werking treden van de Wet stikstofreductie en 
natuurverbetering, niet meer berekend hoeft te worden. Hieronder worden de uitgangspunten van de 
berekening ten aanzien van de gebruiksfase toegelicht.

3.2 Gebruiksfase

In de gebruiksfase wordt inzicht verschaft in de te verwachten NOx en NH3 emissie. Om dit te bepalen zijn alle 
mogelijke emitterende bronnen geanalyseerd. In voorliggend geval betreft dit de onderstaande bronnen:

^ Gasverbruik nieuwe woningen;
^ Verkeersgeneratie.

De twee bovenstaande emitterende bronnen worden in deze paragraaf nader onderzocht en toegelicht.

3.2.1 Gasverbruik woningen

De nieuwe woningen, worden conform aansluitverbod uit 2018 (Wet Voortgang Energietransitie), niet op het 
gasnet aangesloten. Hierdoor zijn de woningen zelf geen NOx of NH3 emitterende bron. De nieuwe woningen 
zijn hierom neutraal (zonder emissies) gemodelleerd als oppervlaktebron in de AERIUS-berekening.

3.2.2 Verkeersgeneratie

Het te realiseren voornemen brengt een bepaald aantal verkeersbewegingen met zich mee. Het aantal 
verkeersbewegingen heeft invloed op de AERIUS-berekening en dient in ogenschouw worden genomen. Om 
het aantal verkeersbewegingen te bepalen is gebruik gemaakt van de publicatie Toekomstbestendig parkeren, 
publicatie 381 (december 2018)' van CROW.

De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd:

^ Verstedelijkingsgraad: matig stedelijk Z gemeente Noordoostpolder (Bron: Nota parkeernormen 
gemeente Noordoostpolder)

^ Stedelijke zone: rest bebouwde kom

In de CROW publicatie is de verkeersgeneratie per functie uiteengezet met een minimum en een maximaal 
aantal verkeersbewegingen. In voorliggend geval is uitgegaan van het gemiddelde.

BJZ.nu
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Definitief

AERIUS-Berekening Emmelhage fase 2b, Noordoostpolder

Op basis van de vorenstaande uitgangspunten ontstaat qua verkeersgeneratie als gevolg van het project het 
volgende beeld:

Functie Verkeersgeneratie Aantal te realiseren 
woningen

Totale
verkeersgeneratie

Vrijstaande woning 8,2 27 221,4
Koop, huis, twee- onder-één-kap 7,8 72 561,6
Koop, huis tussen/hoek 7,1 42 289,2
Huur, huis, sociaal 4,9 18 88,2
Totaal 1.169,4

De totale verkeersgeneratie voor de te realiseren woningen komt neer op afgerond 1.170 verkeersbewegingen 
per weekdagetmaal.

De invloed van het verkeer rijdend van en naar de locatie is meegenomen, totdat dit verkeer opgaat in het 
heersende verkeersbeeld. Dit is het geval op het moment dat het aan- en afrijdende verkeer zich door zijn 
snelheid en rij- en stopgedrag nog niet, dan wel niet meer, onderscheidt van het overige verkeer dat zich op de 
betrokken weg kan bevinden.

De verkeersbewegingen zijn gemodelleerd over twee routes, te weten;

^ Richting het noorden, over de Buitensingel, tot aan de Banterweg;
^ Richting het zuiden, over de Espelerweg, tot aan de Banterweg.

Ter hoogte van de Banterweg zal het verkeer zich in meerdere richtingen verspreiden en opgaan in het 
heersende verkeersbeeld.

BJZ.nu
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Definitief

AERIUS-Berekening Emmelhage fase 2b, Noordoostpolder

Initiatiefnemer is voornemens om het uitwerkings- en wijzigingsplan voor Emmelhage fase 2b om te vormen 
naar een bestemmingsplan met de mogelijkheid tot het realiseren van maximaal 159 woningen.

Uit de AERIUS-berekening met betrekking tot de gebruiksfase blijkt dat in de gebruiksfase van de voorgenomen 
ontwikkeling geen sprake is van rekenresultaten hoger dan 0,00 mol/ha/j. Er is daarmee geen sprake van een 
stikstofdepositie met mogelijk 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 vergunningplichtig.

De onderdelen en resultaten van de AERIUS-berekening zijn in bijlage 1 bijgevoegd.

Hoofdstuk 4 Resultaten & conclusie

BJZ.nu
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Definitief

AERIUS-Berekening Emmelhage fase 2b, Noordoostpolder

Bijlage bij de stikstofberekening

Bijlage 1 Rekenresultaten gebruiksfase
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Projectberekening
AERIUS'
CALCULATOR

Dit document geeft een overzicht van de invoeren 
rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS 
Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen 
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op 
rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of 
leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de 
Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel 
relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste 
of bijna overbelaste situatie voor stikstof.

" Overzicht
" Samenvatting situaties 
" Resultaten
" Détailgegevens per emissiebron

Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 
bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 
documentatie is te raadplegen via: 
www. aerius. nl/handleidingen-en-leeswijzers



Projectberekening
AERIUS'
CALCULATOR

Contactgegevens
Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Activiteit
Omschrijving
Toelichting

Berekening
AERIUS kenmerk 
Datum berekening 
Rekenconfiguratie

Totale emissie
Situatie 1 - Beoogd

Resultaten
Situatie 1 - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha) 
Gekarteerd oppervlak met afname (ha) 
Grootste toename van depositie 
Grootste afname van depositie

BJZ.nu
Espelerweg,
- Noordoostpolder

Emmelhage fase 2b 
Gebruiskfase 159 woningen

RzkYT621kuRN
08 februari 2022,20:07

Wnb-rekengrid

Rekenjaar Emissie NH3 Emissie NOx
2023 « 0,1 ton/j 0,2 ton/j

Hoogste depositie Hexagon Gebied

0,00 ha
0,00 ha
0,00 mol/ha/j
0,00 mol/ha/j

RzkYT621kuRN (08 februari 2022) 2/6



Projectberekening
AERIUS
CALCULATOR

Situatie 1 (Beoogd), rekenjaar 2023

Emissiebronnen

Wonen en Werken | Woningen | Projectgebied 

Verkeersnetwerk

Emissie NH3

cO.lton/j

Emissie NOx

0,2 ton/j

RzkYT621kuRN (08 februari 2022) 3/6



AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 
gebieden.

De bronnen op de kaart horen bij de Beoogde situatie.

RzkYT621kuRN (08 februari 2022) 4/6



AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Situatie 1" (Beoogd) 
incl. saldering e/o referentie

Berekend (ha Hoogstetotale Mettoename Grootste Metafname (ha Grootste
gekarteerd) depositie (ha gekarteerd) toename gekarteerd) afname

(mol/ha/jr) (mol/ha/jr) (mol/ha/jr)

Totaal 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RzkYT621kuRN (08 februari 2022) 5/6



AERIUS
CALCULATOR

Projectberekening

Situatie 1, Rekenjaar2023

Wonen en Werken ļ Woningen

Naam Projectgebied Uittreedhoogte 1.0 m
Wijze van ventilatie Niet geforceerd Warmteinhoud 0.000 MW
Temporele Variatie Continue Emissie

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, 
kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor de Ínhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. 
Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar 
is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden 
verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasís

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2021.0.2-20220128-2eee9c6138
Database versie 202!L2eee9c6138

Voor meer informatie over de gebruikte methodieken data zie: 
https://www.aerius.nl/

RzkYT621kuRN (08 februari 2022) 6/6



Bijlage 6

Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

Quickscan natuurwaardenonderzoek

BJZ.nu
Ruimtelijke plannen en advies

56



Quickscan natuurwaardenonderzoek

Emmelhage fase 2-b te Emmeloord 

In het kader van de Wet natuurbescherming

'M
JU URBANK

OVERIJSSEL



Colofon

Quickscan natuurwaardenonderzoek Emmelhage fase 2-b te Emmeloord

In het kader van de Wet natuurbescherming

Uitgevoerd door: Natuurbank Overijssel

Opdrachtgever: BJZ.NU

Projectnummer en versie: Status:
1985, versie 1.1 definitief
Projectleider: Veldmedewerker(s):
Ing. P.Leemreise Ing. P.Leemreise
Ligging projectgebied: Rapportdatum:
Espelerweg (ongenummerd) te Emmeloord 22-2-2022

Correspondentieadres:
Aladnaweg 18 
7122 RR Aalten

E: info@natuurbankoverijssel.nl
Tel: 0543-451142 Z 0614-435700

cJUURBANK
OVERIJSSEL

1



Inhoudsopgave

Samenvatting............................................................................................................................................................. 3

1 Inleiding................................................................................................................................................................... 5

2 Het plangebied........................................................................................................................................................6

2.1 Situering...........................................................................................................................................................6

2.2 Beschrijving van het plangebied.....................................................................................................................6

3 Voorgenomen activiteiten......................................................................................................................................7

3.1 Algemeen.........................................................................................................................................................7

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of -nesten.....................7

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer.....................................................................................................................8

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied......................................................................................................... 8

4 Gebiedsbescherming.............................................................................................................................................. 9

4.1 Algemeen.........................................................................................................................................................9

4.2 Natuurnetwerk Nederland............................................................................................................................. 9

4.3 Natura2000....................................................................................................................................................10

4.4 Slotconclusie.................................................................................................................................................. 12

5 Soortenbescherming; het onderzoek..................................................................................................................12

5.1 Verwachting en bureauonderzoek ...............................................................................................................12

5.2 Methode.........................................................................................................................................................12

5.3 Resultaten......................................................................................................................................................14

5.4 Toetsingskader.............................................................................................................................................. 17

5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep................................................................................... 18

5.6 Historische gegevens en overige bronnen .................................................................................................22

5.7 Volledigheid van het onderzoek...................................................................................................................22

6 Conclusies.............................................................................................................................................................. 23

Bijlage ........................................................................................................................................................................24

2



Samenvatting
Er zijn concrete plannen voor de bouw van 150 nieuwe woningen in uitbreidingsgebied Emmelhage fase 2b 
te Emmeloord. Het te ontwikkelen gebied bestaat uit agrarische cultuurgrond en is onbebouwd. Om de 
wettelijke consequenties in het kader van natuurwetgeving in beeld te brengen is Natuurbank Overijssel 
gevraagd om een natuurwaardenonderzoek uit te voeren in het plangebied en de uitkomsten van het 
onderzoek toetsen aan de Wet natuurbescherming en wet- en regelgeving m.b.t. de bescherming van 
gebieden. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. 
Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, 
worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.

Het plangebied is op 2 juli 2019 onderzocht op de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies, 
zoals foerageergebied en vliegroute. Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect 
hebben op beschermd (natuur)gebied.

Wettelijke consequenties m.b.t. gebiedsbescherming:
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. In verband met de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hebben de voorgenomen activiteiten geen wettelijke consequenties 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking heeft. Het bouwen van de 
woningen leidt tot een emissie van 325,8 kg NOx. Deze emissie is dusdanig gering dat het niet leidt tot een 
(meetbare) verhoogde depositie Natura2000-gebied.

Wettelijke consequenties m.b.t. soortbescherming:
De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde 
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
bezetten beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën er een vaste (winter)rust- of 
voortplantingsplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats 
in het plangebied.

Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de 
voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet 
vogelnest uit te sluiten.

Voor de meeste grondgebonden zoogdiersoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 
'beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties'. Deze vrijstelling geldt niet voor kleine 
marterachtige. Deze vrijstelling geldt ook voor de meeste in het plangebied voorkomende 
amfibieënsoorten, maar niet voor de rugstreeppad. Deze soort is niet in het plangebied vastgesteld tijdens 
het veldbezoek, maar de functie van het plangebied als functioneel leefgebied (incl. voortplantingsbiotoop) 
kan niet uitgesloten worden. De rugstreeppad en het functionele leefgebied van de rugstreeppad is 
beschermd en mag alleen met een ontheffing negatief beïnvloed worden. Om de functie van het 
plangebied voor de rugstreeppad vast te kunnen stellen is nader onderzoek vereist.

Omdat niet uitgesloten kan worden, dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt tot aantasting 
van het functionele leefgebied van wezel en hermelijn, en dat niet uitgesloten kan worden, of deze dieren 
gedood worden (grondverzet), dient ontheffing aangevraagd te worden. Conform de beleidslijn van de 
provincie Flevoland, wordt de onderzoeksfase hierbij overgeslagen.
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Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied, voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, 
amfibieën en vogels aangetast. Echter, leidt alleen het aantasten van het functionele leefgebied van de 
rugstreeppad (mits aanwezig) en kleine marterachtigen tot wettelijke consequenties in het kader voor 
soortenbescherming.
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1 Inleiding
Er zijn concrete plannen voor de bouw van 150 nieuwe woningen in uitbreidingsgebied Emmelhage fase 2b 
te Emmeloord. Het te ontwikkelen gebied bestaat uit agrarische cultuurgrond en is onbebouwd. Om de 
wettelijke consequenties in het kader van natuurwetgeving in beeld te brengen is Natuurbank Overijssel 
gevraagd om een natuurwaardenonderzoek uit te voeren in het plangebied en de uitkomsten van het 
onderzoek toetsen aan de Wet natuurbescherming en wet- en regelgeving m.b.t. de bescherming van 
gebieden. In voorliggend rapport worden de bevindingen van het uitgevoerde onderzoek gepresenteerd. 
Naast een beschrijving van het onderzoeksgebied, de onderzoeksopzet en de resultaten van het onderzoek, 
worden de wettelijke consequenties van de voorgenomen activiteiten weergegeven.

Er is in het onderzoeksgebied gekeken naar de (potentiële) aanwezigheid van beschermde planten en 
dieren en beschermde nesten, holen, vaste rust- en voortplantingslocaties en andere beschermde functies. 
Ook is onderzocht of de voorgenomen activiteiten een negatief effect hebben op beschermd 
(natuur)gebied.

Op basis van de onderzoeksresultaten worden de wettelijke consequenties bepaald van de voorgenomen 
activiteiten in het kader van de Wet natuurbescherming (soorten en Natura2000-gebied) en de 
Omgevingsverordening Provincie Flevoland (Natuurnetwerk Nederland).

Doel van deze rapportage:
De quickscan natuurwaardenonderzoek is uitgevoerd als één van de verschillende (milieu)onderzoeken in 
het kader van besluitvorming binnen de Ruimtelijke Ordening (doorgaans het wijzigen van het 
bestemmingsplan) of het aanvragen van een Omgevingsvergunning. Het onderzoek is uitgevoerd om 
antwoord te kunnen geven op de vraag: is er sprake van een goede ruimtelijke ordening (is de voorgenomen 
activiteit uitvoerbaar?). Het is nadrukkelijk geen ecologisch werkprotocol dat opgesteld wordt om te 
voorkomen dat de Wet natuurbescherming overtreden wordt als gevolg van de voorgenomen activiteiten. 
De Wet natuurbescherming is tijdens de uitvoering van voorgenomen activiteiten altijd van toepassing en 
het is aan de uitvoerende partijen om de noodzakelijke zorgvuldigheid te betrachten tijdens de uitvoering. 
Om een goed ecologisch werkprotocol op te kunnen stellen is meer detailinformatie vereist, zoals de 
planning in uitvoering, in te zetten materieel en informatie over type bebouwing, bouwwijze, 
materiaalgebruik etc.
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2 Het plangebied

2.1 Situering
Het plangebied is gesitueerd ten westen van de wijk Emmelhage te Emmeloord. Op onderstaande 
topografische kaart wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven.

Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de zwarte cirkel aangeduid (bron kaart: PDOK).

2.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat uit agrarische cultuurgrond en kavelgrenssloot. De agrarische cultuurgrond was 
tijdens het veldbezoek in 2019 in gebruik als akker. De kavelgrenssloot ston tijdens het veldbezoek droog en 
was recentelijk nog gemaaid. Bebouwing of andere bouwwerken ontbreken in het plangebied. Voor een 
verbeelding van het plangebied wordt naar de fotobijlage verwezen.

Detailopname en begrenzing van het plangebied. De begrenzing wordt met de gele lijn weergegeven.
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3 Voorgenomen activiteiten

3.1 Algemeen
Het voornemen is om het plangebied te ontwikkelen als woonwijk, inclusief ontsluitingswegen en 
(openbaar groen). De nieuwe wijk wordt ontsloten aan de zuidzijde aan de Oude Espelerweg. Om de bouw 
van de woningen mogelijk te maken wordt een bestaande kavelgrenssloot vermoedelijk geheel of 
gedeeltelijk gedempt. Op onderstaande afbeelding wordt het wenselijke eindbeeld weergegeven.

Verbeelding van het wenselijke eindbeeld (bron: BJZ.NU).

De volgende activiteiten worden getoetst op relevantie t.a.v. de Wet natuurbescherming:
^ Dempen kavelgrenssloot;
^ Bouwrijp maken plangebied;
^ Bouwen woningen;
^ Aanleggen openbare ruime (verharding en openbaar groen);

3.2 Mogelijk effect van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten en/of -nesten
De voorgenomen activiteiten hebben mogelijk een negatieve invloed op beschermde soorten en 
beschermd (natuur)gebied. We onderscheiden de volgende negatieve invloeden:
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Mogelijke tijdelijke invloeden:
^ Verstoren rust- en voortplantingsplaatsen als gevolg van geluid, stof en trillingen tijdens de 

werkzaamheden

Mogelijke permanente invloeden:
^ Mogelijk afname/verdwijnen van beschermde vaste rust- of verblijfplaatsen en/of jaar rond 

beschermde nesten;
^ Vernielen/verdwijnen van beschermde soorten;
^ Aantasting van de kwaliteit van het leefgebied van beschermde soorten;

3.3 Vaststellen van de invloedsfeer
Naast een tijdelijk effect in het onderzoeksgebied, kan het voorkomen dat een voorgenomen activiteit een 
negatief effect heeft op beschermde soorten of beschermd natuurgebied buiten het onderzoeksgebied. Dit 
noemen we de invloedsfeer. De omvang van de invloedsfeer wordt bepaald door de duur, aard en omvang 
van de tijdelijke en/of permanente nieuwe situatie. Het effect van de voorgenomen activiteit op een 
beschermde soort verschilt per soort en/of soortgroep.

In deze studie wordt zowel gekeken naar de uitvoering van de fysieke werkzaamheden, zoals het bouwrijp 
maken van de bouwplaats en het bouwen van de woningen, als naar een mogelijk effect als gevolg van de 
emissie van NOX/NH3 als gevolg van de bouw- en gebruiksfase van het plangebied.

Beoordeling van de invloedsfeer van de voorgenomen activiteit:
De invloedsfeer van de voorgenomen fysieke activiteiten is hoofdzakelijk lokaal, maar mogelijk heeft de 
emissie van NOX/NH3 een effect op gebieden buiten het plangebied. De invloedsfeer van deze stoffen 
wordt berekend met behulp van het computerprogramma Aerius-Calculator. Mogelijk zijn tijdens de 
werkzaamheden geluid, stof en trillingen waarneembaar buiten het plangebied, maar deze effecten zijn 
echter incidenteel en kortstondig en hebben geen wezenlijke schadelijke invloed op beschermde soorten, 
rust- of voortplantingslocaties buiten het plangebied.

3.4 Vaststellen van het onderzoeksgebied
Het onderzoeksgebied voor het beoordelen van de effecten van de fysieke activiteiten wordt gelijkgesteld 
aan het plangebied. Het computerprogramma Aerius-culculator, bepaalt zelf het onderzoeksgebied.
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4 Gebiedsbescherming

4.1 Algemeen
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op het mogelijke effect van de voorgenomen activiteit op beschermd 
natuurgebied (Natura2000) en het Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS genoemd).

4.2 Natuurnetwerk Nederland
Provincies zijn verantwoordelijk voor de veiligstelling en ontwikkeling van het Natuurnetwerk Nederland 
(verder NNN genoemd). De beoordeling of de voorgenomen activiteit past in het NNN, dient met name 
uitgevoerd te worden in de afweging van een 'goede ruimtelijke ordening' als onderdeel van de ruimtelijke 
onderbouwing. De aanwezigheid van beschermde planten en dieren is daarbij niet direct van belang.

Vanwege het grote belang voor de biodiversiteit en de betekenis voor de kwaliteit van de leefomgeving en 
regionale economie geldt een beschermingsregime voor het gehele NNN (voorheen EHS). Voor het NNN 
geldt de verplichting tot instandhouding van de wezenlijke kenmerken en waarden van het gebied. In de 
verordening is het "nee, tenzij"-regime vast gelegd. Dit betekent dat (nieuwe) plannen, projecten of 
handelingen niet zijn toegestaan indien zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied significant 
aantasten. Er kan echter aanleiding zijn om toch ontwikkelingen toe te staan. De mogelijkheid om een 
uitzondering te maken op de algemene lijn van behoud en duurzame ontwikkeling van wezenlijke 
kenmerken en waarden, is aan strikte voorwaarden gebonden. Uiteraard geldt ook hier dat de generieke 
regeling van toepassing blijft (zoals de toepassing van de principes van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik, 
ontwikkelingsperspectieven en gebiedskenmerken) Het ruimtelijk beleid voor het NNN is gericht op 
'behoud, herstel en ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN' waarbij tevens 
zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de andere belangen die in het gebied aanwezig zijn.

De kernkwaliteiten binnen het NNN zijn natuurkwaliteit, landschappelijke kwaliteiten en beleving van rust. 
Voor grootschalige ontwikkelingen die niet passen binnen de doelstelling van het NNN is geen ruimte, tenzij 
er sprake is van een zwaarwegend maatschappelijk belang waar niet op een andere manier aan kan worden 
voldaan. Daarbij worden de zogenaamde NNN-spelregels gehanteerd: herbegrenzing van het NNN, 
saldering van negatieve effecten en toepassing van het compensatiebeginsel. Het 'nee, tenzij'-principe en 
de overige spelregels hebben is opgenomen in de Provinciale Ruimtelijke Verordening van Utrecht. Er is 
door toepassing van de spelregels ruimte voor het aanpassen van de begrenzing als daarmee de doelen op 
een betere manier kunnen worden bereikt.

Ligging t.o.v. het Natuurnetwerk Nederland
Het plangebied ligt op minimaal 2 kilometer afstand van gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland 
behoren. Op onderstaande afbeelding wordt de ligging van het Natuurnetwerk Nederland in de omgeving 
van het plangebied weergegeven.
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Ligging van Natuurnetwerk Nederland in de omgeving van het plangebied. De globale ligging van het plangebied wordt met 
de cirkel aangeduid. Gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren, worden met de donkergroene kleur aangeduid. 
Ontwikkelingszone (bron: Ruimtelijke plannen).

Effectbeoordeling
De invloedsfeer van de voorgenomen activiteiten is lokaal. De voorgenomen activiteiten hebben geen 
negatief effect op gronden die tot het Natuurnetwerk Nederland behoren.

Beschermingsregime
Het plangebied ligt buiten het Natuurnetwerk Nederland. Omdat de bescherming van het Natuurnetwerk 
Nederland geen externe werking heeft, leiden de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke 
consequenties.

4.3 Natura2000
De biodiversiteit (soortenrijkdom) in Europa gaat al jaren achteruit. Duurzame bescherming van flora en 
fauna is hard nodig. Planten en dieren trekken zich weinig aan van landsgrenzen en het is daarom belangrijk 
om natuurbescherming in Europees verband aan te pakken. Zo voorkomen we dat de natuur in Europa en 
in Nederland steeds eenvormiger wordt. Daartoe is in 1979 de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de 
Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen hebben twee componenten: soortenbescherming en gebiedsbescherming. 
Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan voor specifieke (leefgebieden van) (vogel-)soorten. De 
onder beide richtlijnen aangewezen beschermde gebieden vormen het Natura 2000-netwerk. De 
Nederlandse bijdrage aan dit Europese netwerk van beschermde natuurgebieden bestaat uit ruim 160 
gebieden.

Ligging van het plangebied t.o.v. Natura-2000
Het plangebied behoort niet tot Natura2000. Gronden die tot Natura2000-gebied IJsselmeer behoren liggen 
op minimaal 9,6 kilometer afstand van het plangebied. Gronden die tot het Natura2000-gebied Ketelmeer 
en Vossemeer behoren liggen op minimaal 12,4 kilometer afstand en gronden die tot het Natura2000- 
gebied Weerribben behoren liggen op minimaal 12,7 kilometer afstand (bron: PDOK). Op onderstaande 
afbeelding wordt de ligging van Natura2000-gebieden in de omgeving van het plangebied weergegeven.
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Ligging van Natura2000-gebied in de omgeving van het plangebied (bron PDOK).

Beschermingsregime
De Wet natuurbescherming regelt in hoofdstuk 2 de bescherming van Natura 2000-gebieden. Dit zijn 
speciale beschermingszones op grond van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De minister wijst 
deze gebieden aan.
Voor de Natura 2000-gebieden stelt de minister instandhoudingsdoelstellingen op voor:

^ de leefgebieden van vogels;
^ de natuurlijke habitats of habitats van soorten (art. 2.1 Wet natuurbescherming);

De provincies stellen voor de Natura 2000-gebieden een beheerplan op (art. 2.3 Wet natuurbescherming). 
In het beheerplan staan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de instandhoudingsdoelstellingen 
worden bereikt.

Nederland past een vergunningenstelsel toe. Hierdoor is in ons land een zorgvuldige afweging gewaarborgd 
rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Vergunningen worden verleend 
door provincies of door de Minister van EZ. Natura 2000-gebieden mogen geen significante schade 
ondervinden. Dit houdt in dat bepaalde plannen en projecten, op zichzelf óf in combinatie met andere 
plannen en projecten, de natuurwaarden waarvoor de gebieden zijn aangewezen niet significant negatief 
mogen beïnvloeden. Elke ontwikkeling in of nabij een Natura 2000-gebied dient te worden onderworpen 
aan een 'voortoets'. Uit de voortoets moet blijken of kan worden uitgesloten dat de gewenste 
werkzaamheden/ontwikkelingen een (significant) negatief effect hebben (op zichzelf of in combinatie met 
andere plannen of projecten). Voor alle Natura 2000-gebieden dient een beheerplan te zijn opgesteld 
waaruit duidelijk wordt welke activiteiten wel en niet zonder vergunning mogelijk zijn in en nabij die 
gebieden.

Als gevolg van het stopzetten van de PAS-systematiek, mogen plannen die leiden tot een verhoogde 
depositie van NOX/NH3 op Natura2000-gebied, niet in uitvoering gebracht worden zonder Wet 
natuurbeschermingsvergunning. Er wordt door de landelijke overheid momenteel gewerkt aan een nieuwe 
methode om plannen, die leiden tot een verhoogde depositie, mogelijk te maken.
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Effectbeoordeling
Gelet op de ligging op enige afstand van Natura2000-gebied, hebben de voorgenomen activiteiten geen 
negatief effect deze gebieden voor het aspect geluid, trilling, visuele verstoring, of het aantasten van grond- 
of oppervlaktewater. Het effect van de emissie van verzurende stoffen (NOX/NH3), welke als gevolg van de 
bouw van 150 woningen plaats vindt, is doorgerekend met behulp met het programma Aerius Calculator 
(versie 16-9-2019). Uit deze berekening is gebleken dat de totale emissie, als gevolg van de 
planontwikkeling, 325,8 kilogram NOx is. Deze emissie leidt niet tot een verhoogde depositie in 
Natura2000-gebied.

4.4 Slotconclusie
Het plangebied behoort niet tot het Natuurnetwerk Nederland of Natura2000. In verband met de ligging 
buiten het Natuurnetwerk Nederland, hebben de voorgenomen activiteiten geen wettelijke consequenties 
omdat de bescherming van het Natuurnetwerk Nederland geen externe werking heeft. Het bouwen van de 
woningen leidt niet tot een verhoogde depositie NOX/NH3 in Natura2000-gebied.

5 Soortenbescherming; het onderzoek

5.1 Verwachting en bureauonderzoek
Het plangebied bestaat uit intensief beheerd agrarische cultuurgrond en een kavelgrenssloot met oever. 
Gelet op de aard van het plangebied wordt het plangebied als een ongeschikte groeiplaats voor 
beschermde plantensoorten beschouwd en als een weinig geschikte habitat voor zeldzame- en kritische 
grondgebonden diersoorten. Het is niet uitgesloten dat sommige algemene- en weinig kritische diersoorten 
in het plangebied voorkomen. Op basis van een bureau-analyse (verspreidingsatlas.nl) dient rekening 
gehouden worden met de aanwezigheid van de volgende soortgroepen:

^ vogels;
• vleermuizen;
• grondgebonden zoogdieren;
• amfibieën;

Overige soorten
Het onderzoeksgebied is niet onderzocht op het voorkomen van beschermde faunasoorten als reptielen, 
vissen, dag- en nachtvlinders, bladmossen, sporenplanten, haften en kreeftachtigen omdat het 
onderzoeksgebied geen geschikte habitat vormt voor deze soorten of omdat het plangebied buiten het 
normale verspreidingsgebied van soorten ligt. Het is niet aannemelijk dat soorten die moeilijk nieuwe 
leefgebieden koloniseren, zich spontaan buiten het normale verspreidingsgebied vestigen. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor sommige kleine grondgebonden zoogdieren en reptielen.

5.2 Methode
In het kader van het natuurwaardenonderzoek is het plangebied op 2 juli 2019 tijdens de daglichtperiode 
(middag) bezocht. Het onderzoeksgebied is te voet onderzocht op de aanwezigheid en potentiële 
aanwezigheid van beschermde flora- en faunawaarden. Het gebied is visueel en auditief onderzocht. 
Tijdens het veldbezoek is gebruik gemaakt van een verrekijker (Swarovski 12x60), zaklamp en zijn de in dit 
rapport opgenomen afbeeldingen gemaakt. De onderzoeker beschikte tevens over een 
warmtebeeldcamera (Helion Pulsar xq28), maar deze is niet gebruikt.

Bij het bepalen van de mogelijke aantasting van beschermde soorten is gebruik gemaakt van de volgende 
bronnen:

• veldbezoek door ervaren ecoloog;1

1 Het onderzoek is uitgevoerd door Ing. P.E.B. Leemreise. Hij heeft ruim 30 jaar ervaring als veldbioloog. Eerst specifiek op het gebied van 
vogelstudie, later meer integraal met een tweede specialisatie op het gebied van grondgebonden kleine zoogdieren en vleermuizen. Hij voert 
jaarlijks ca. 200 quickscan natuurwaardenonderzoeken uit, verspreid over heel Nederland. Behalve beroepsmatig, is hij ook in de vrije tijd 
betrokken bij vogel- en vleermuisonderzoek, waaronder verschillende projecten in het kader van de Netwerk Ecologische Monitoring (NEM-
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aanvullend bronnenonderzoek (o.a. internet);

Specifieke relevante literatuurbronnen zijn o.a.
^ Atlas van de amfibieën en reptielen van Nederland;
^ Atlas van de zoogdieren van Nederland;
^ Nieuwe atlas van de Nederlandse flora;

Het weer tijdens het veldbezoek
Bewolkt, droog, temperatuur 210C, wind 2 Bft.

Vogels
Het gebied is visueel en auditief onderzocht op het voorkomen van (broed)vogels. De onderzoeksperiode is 
geschikt voor onderzoek naar (broed)vogels. De meeste vogelsoorten bezetten een territorium in deze tijd 
van het jaar en vertonen territorium-indicerend gedrag (zingen/balts). Veel vogelsoorten bezetten een 
nestplaats of hebben al uitgevlogen jongen. Ouderparen met uitgevlogen jongen houden zich soms op in of 
nabij de broedplaats, maar hebben soms de broedplaats verlaten.

In het onderzoeksgebied is gekeken naar vogels, oude nesten en sporen die op de aanwezigheid van nesten 
in het onderzoeksgebied duiden, zoals prooiresten (roofvogels), schijtsporen, braakballen, ruiveren 
(roofvogels), eierdoppen en zichtbaar nestmateriaal. Op basis van een beoordeling van de landschappelijke 
kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden van de functie van het onderzoeksgebied voor 
vogels en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de gestelde eisen voor onderzoek naar vogels.

Grondgebonden zoogdieren
Het onderzoeksgebied is visueel onderzocht op het voorkomen van beschermde grondgebonden 
zoogdieren. De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek en onderzoek naar 
voortplantingslocaties. Verschillende grondgebonden zoogdieren kunnen zogende jongen hebben in deze 
tijd van het jaar, maar er zullen ook jongen zijn die de nestplaats al weer verlaten hebben. Deze jongen 
kunnen zich nog ophouden in de omgeving van de nestplaats, of hebben de nestplaats al verlaten.

Er is in het onderzoeksgebied gezocht naar grondgebonden zoogdieren, verblijfplaatsen en sporen die op 
de aanwezigheid van grondgebonden zoogdieren in het onderzoeksgebied duiden zoals holen, nesten, 
graaf-, krab- en bijtsporen, haren, prooiresten, pootafdrukken en uitwerpselen.

Vleermuizen
De onderzoeksperiode is geschikt voor onderzoek naar verblijfplaatsen van vleermuizen. Er is in het 
onderzoeksgebied gezocht naar vleermuizen en naar potentiële rust- verblijfplaatsen van vleermuizen in 
gebouwen, bouwwerken en bomen.

Het onderzoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag dat vleermuizen foerageren of lijnvormige 
landschapselementen benutten als vliegroute. De mogelijke betekenis van het onderzoeksgebied als 
foerageergebied en vliegroute voor vleermuizen is bepaald op basis van een visuele beoordeling van de 
landschappelijke karakteristieken van het plangebied.

Amfibieën
De onderzoeksperiode is geschikt voor verspreidingsonderzoek naar amfibieën. Sommige amfibieën 
bezetten de voortplantingswateren nog in deze tijd van het jaar, terwijl sommige andere amfibieënsoorten 
de voortplantingswateren alweer ingeruild hebben voor landbiotoop. Amfibieën op land kunnen verscholen 
voor het zonlicht, zich ophouden in holen en gaten in de grond en onder strooisel, stenen, groen(afval), 
houtstapels en opgeslagen goederen. Voortplantingswateren van amfibieën zijn soms herkenbaar vanwege 
de aanwezigheid van koorzang van amfibieën (groene kikkers) of de aanwezigheid van larven in het water.

VT) van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook is hij voorzitter van de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek en bestuurslid van de 
Vleermuiswerkgroep Gelderland.
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Op basis van een beoordeling van landschappelijke kenmerken kan een goede inschatting gemaakt worden 
van de functie van het onderzoeksgebied voor amfibieën en of de uitgevoerde inventarisatie voldoet aan de 
gestelde eisen voor onderzoek naar deze soorten. Daarbij is tevens rekening gehouden met de ligging van 
het onderzoeksgebied ten opzichte van het (normale) verspreidingsgebied van verschillende 
amfibieënsoorten.

5.3 Resultaten
In deze paragraaf worden de resultaten van het veldbezoek gepresenteerd. Alleen soorten die in het 
onderzoeksgebied vastgesteld zijn, zeer waarschijnlijk in het onderzoeksgebied voorkomen of soorten 
waarvan het onderzoeksgebied een (essentieel) onderdeel van het functionele leefgebied vormt, worden in 
deze paragraaf besproken.

Vogels
Het plangebied behoort tot functioneel leefgebied van verschillende vogelsoorten. Vogels benutten het 
plangebied als foerageergebied en mogelijk bezetten sommige vogels er een nestplaats. Vogels kunnen 
nestelen op de akker (kievit, scholekster, gele kwikstaart) of in de ruigte in en langs de sloot (bosrietzanger, 
kleine karekiet, wilde eend). De geschiktheid van het plangebied als broedplaats voor vogels hangt sterk af 
van het gevoerde beheer. In een sloot zonder hoge, ruige vegetatie zullen vermoedelijk geen vogels gaan 
nestelen en de geschiktheid van het agrarisch cultuurland als broedplaats wordt sterk bepaald door het 
type gewas tijdens de broedtijd.

Door het rooien/maaien/betreden van de kavelgrenssloot en het bouwrijp maken van het agrarisch 
cultuurland tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk bezette vogelnesten beschadigd en vernield 
met als gevolg dat eieren beschadigd of vernield worden en dat (jonge) vogels verwond of gedood worden. 
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt de functie van het plangebied als foerageergebied 
voor de meeste van de in het plangebied foeragerende vogelsoorten aangetast.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Agrarisch cultuurland bouwrijp maken;
- kavelgrenssloot dempen/vergraven;
- bebouwen/verharden plangebied;

Grondgebonden zoogdieren
Er zijn in het plangebied geen beschermde grondgebonden zoogdieren waargenomen, maar gelet op de 
inrichting en het gevoerde beheer, behoort het plangebied vermoedelijk tot functioneel leefgebied van 
sommige algemene en weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als aardmuis, bruine rat, veldmuis, 
haas en vos. Voorgenoemde soorten benutten het plangebied hoofdzakelijk als foerageergebied, maar het 
is niet uitgesloten dat soorten als aardmuis en veldmuis er ook een rust- en/of voortplantingslocatie 
bezetten. Deze soorten kunnen een rust- en voortplantingsplaats bezetten in holen en gaten in de grond 
langs de slootkant of in het agrarische cultuurland (veldmuis).

Door het bouwrijp maken van het plangebied worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond en 
gedood en worden mogelijk rust- en verblijfplaatsen beschadigd en vernield. De functie van het plangebied 
als functioneel leefgebied wordt voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdiersoorten 
aangetast.

Kleine marterachtigen
Het plangebied bestaat grotendeels uit ongeschikte habitat voor kleine marterachtigen, zoals wezel en 
hermelijn. In de Nationale databank flora en fauna zijn geen waarnemingen van voorgenoemde soorten 
opgenomen. Langs de kavelgrenssloot ligt een smalle strook gras. In theorie, kunnen deze grasstroken 
benut worden door kleine marterachtigen. Zij kunnen de stroken benutten als foerageergebied, en mogelijk 
zelfs als vaste rust- en voortplantingsplaats, al is dat niet aannemelijk, gelet op de voorkeuren van beide
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soorten voor andere ecotopen om hun verblijfplaats in te bezetten. Omdat de aanwezigheid van een vaste 
rust- en voortplantingsplaats niet op voorhand uitgesloten kan worden, worden deze mogelijk beschadigd 
en vernield als gevolg van grondverzet. Ook worden mogelijk dieren gedood tijdens dit werk.

Potentieel leefgebied voor wezel en hermelijn.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Agrarisch cultuurland bouwrijp maken;
- kavelgrenssloot dempen/vergraven;
- bebouwen/verharden plangebied;

Vleermuizen

Verblijfplaatsen
Er zijn in het plangebied geen potentiële verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. Door het uitvoeren 
van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en worden geen 
verblijfplaatsen beschadigd of vernield.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.

Essentieel foerageergebied
Alle in Nederland voorkomende vleermuizen leven van insecten. Zij foerageren daarom op plaatsen waar 
veel insecten aanwezig zijn. Voorbeelden van veel voorkomende foerageergebieden zijn randen en kruinen 
van bomen en struiken, vochtig oevers, boven water en in de luwte van gebouwen. Als een dergelijk 
foerageergebied van zeer groot belang is voor vleermuizen van een bepaalde verblijfplaats, kan gesproken 
worden van een essentieel foerageergebied. Als een dergelijk foerageergebied verloren zou gaan, zou de 
voedselvoorziening van deze vleermuizen verdwijnen, waardoor ze de verblijfplaats moeten verlaten. Het 
verdwijnen van het foerageergebied leidt zo tot het niet meer functioneren van de verblijfplaats. Dergelijk 
essentieel foerageergebied is beschermd.

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen foerageren. Op basis van 
een beoordeling van de inrichting en het gevoerde beheer in het plangebied, kan een goede inschatting 
gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als foerageergebied. Het plangebied vormt een 
ongeschikt foerageergebied voor vleermuizen.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.
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Essentiële vliegroute
Om zich van hun verblijfplaatsen naar hun foerageergebied te verplaatsen worden door een aantal soorten 
steeds dezelfde lijnvormige elementen gebruikt. Bijvoorbeeld de gewone dwergvleermuis gebruikt vaak 
bomenrijen waaraan het zich kan oriënteren. Als een dergelijke route verdwijnt of onderbroken wordt, 
vervalt deze mogelijkheid om van verblijfplaats naar foerageergebied te komen. Vleermuizen moeten dan 
een alternatieve route zoeken. Als dit niet mogelijk is en als de vliegroute door veel vleermuizen wordt 
gebruikt, kan dit een groot negatief effect op de vleermuizenpopulatie in het gebied hebben (Limpens et al. 
2004). Daarom zijn dergelijke vliegroutes beschermd.

Het veldbezoek is uitgevoerd buiten de periode van de dag waarop vleermuizen gebruik maken van 
vliegroutes. Op basis van een beoordeling van de inrichting, het gevoerde beheer en de ligging in het 
landschap kan een goede inschatting gemaakt worden van de betekenis van het plangebied als vliegroute. 
Sommige vleermuissoorten benutten lijnvormige elementen ter geleiding tijdens het foerageren en om van 
verblijfplaats naar foerageergebied te vliegen (en van foerageergebied naar verblijfplaats). Lijnvormige 
elementen die benut worden als vliegroute kunnen bestaan uit houtopstanden en wateren, maar ook een 
rij lantarenpalen, rasterpalen en gevels van woningen.

Het plangebied vormt geen verbindende schakel in een lijnvormig landschapselement en maakt daarom 
geen onderdeel uit van een vliegroute van vleermuizen. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten heeft 
geen negatief effect op vliegroutes van vleermuizen.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Geen.

Amfibieën
Er zijn tijdens het veldbezoek geen amfibieën waargenomen in het plangebied. Het agrarisch cultuurland 
wordt als een ongeschikte habitat voor amfibieën beschouwd, maar de kavelgrenssloot een de oever 
worden als een geschikte habitat voor sommige amfibieënsoorten beschouwd. Soorten als bastaardkikker, 
kleine watersalamander, gewone pad, bruine kikker en mogelijk rugstreeppad benutten de kavelgrenssloot 
vermoedelijk als foerageergebied en mogelijk bezetten ze er een (winter)rustplaats. Of de kavelgrenssloot 
ook benut wordt als voortplantingsbiotoop is sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van open water 
tijdens de voortplantingsperiode. Indien er water in de kavelgrenssloot staat tijdens de 
voortplantingsperiode, is het mogelijk dat voorgenoemde soorten de kavelgrenssloot benutten als 
voortplantingsbiotoop (inclusief rugstreeppad).

Gelet op de aard van het plangebied en de ligging in agrarisch cultuurlandschap, is de betekenis van het 
plangebied als functioneel leefgebied voor amfibieën vrij gering. De kavelgrenssloot wordt niet als 
'optimaal voortplantingsbiotoop' van de rugstreeppad beschouwd, maar op basis van het uitgevoerde 
onderzoek kan de functie van de kavelgrenssloot als functioneel leefgebied (incl. voortplantingsbiotoop) 
van de rugstreeppad niet uitgesloten worden.

Door het dempen/vergraven van de kavelgrenssloot worden mogelijk amfibieën verwond en gedood en 
worden mogelijk (winter)rustplaatsen beschadigd en vernield. Afhankelijk van de functie van de sloot en de 
periode van het jaar waarin de kavelgrenssloot gedempt of vergraven wordt, kunnen ook amfibieëneieren 
beschadigd en vernield worden en kunnen larven verwond en gedood worden. Omdat aan de oostzijde van 
het plangebied een nieuwe sloot gegraven wordt, blijft de functie van het plangebied als functioneel 
leefgebied voor amfibieën behouden.

Te beoordelen activiteit in het kader van de Wnb:
- Dempen vergraven kavelgrenssloot;
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Overige soorten
Er zijn geen andere beschermde soorten aangetroffen. Het gevoerde beheer en de inrichting maken het 
onderzoeksgebied tot een ongeschikt functioneel leefgebied voor deze soorten.

5.4 Toetsingskader
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. Verder is het 
verboden om plantensoorten in hun natuurlijke verspreidingsgebied opzettelijk te plukken en te 
verzamelen, af te snijden, te ontwortelen of te vernielen.

Voor sommige in de Wet natuurbescherming genoemde soorten geldt een ontheffing voor het opzettelijk 
doden en vangen en de vaste voortplantings- en rustplaatsen van deze soorten opzettelijk beschadigen of 
vernielen, als gevolg van werkzaamheden die uitgevoerd worden in het kader van een ruimtelijke 
ontwikkeling. In voorliggend geval is de vrijstellingsregeling van de Provincie Flevoland van kracht.

Ook gelden er bepaalde vrijstellingen voor het verbod op verwonden en doden mits er gewerkt wordt 
volgens een door de Minister goedgekeurde Gedragscode. Op het moment van schrijven van dit rapport is 
er geen goedgekeurde gedragscode van kracht voor de voorgenoemde activiteiten.

Zorgplicht
Artikel 1.11 van de Wet natuurbescherming voorziet in een algemene verplichting voor een ieder om 
voldoende zorg te dragen voor in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving.

De zorgplicht is als een open norm geformuleerd in het eerste lid van artikel 1.11. In het tweede lid wordt 
de zorgplicht iets geconcretiseerd door te bepalen dat de zorgplicht in elk geval inhoudt dat een ieder die 
weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen kunnen worden 
veroorzaakt voor in het wild levende dieren en planten:

1. dergelijke handelingen achterwege laat, dan wel,
2. indien dat achterwege laten redelijkerwijs niet kan worden gevergd, de noodzakelijke maatregelen 

treft om die gevolgen te voorkomen, of
3. voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk beperkt of 

ongedaan maakt.

Wettelijk kader
Voorgenomen activiteit wordt gezien als 'ruimtelijke ontwikkeling'. In afwijking van de verboden in artikel 
3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming is het toegestaan om sommige soorten opzettelijk te doden 
en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze soorten opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat.

In het kader moet zorgplicht is de initiatiefnemer verplicht om schadelijke gevolgen voor in het wild 
levende dieren en planten zo veel mogelijk te voorkomen. Dit betreft maatwerk. Indien het mogelijk is om 
zinvolle concrete maatregelen m.b.t. de zorgplicht te benoemen, zijn deze opgenomen in dit rapport.
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5.5 Wettelijke consequenties van de beoogde ingreep

Vogels
Door het bouwrijp maken van het plangebied tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk bezette 
vogelnesten beschadigd en vernield. Van de in het plangebied nestelende soorten is uitsluitend het bezette 
nest beschermd, niet het oude nest of de nestplaats. Voor het verstoren/vernielen van bezette nesten 
(eieren) of het verwonden/doden van vogels kan geen ontheffing van de verbodsbepalingen verkregen 
worden omdat de voorgenomen activiteit niet als een in de wet genoemd belang wordt beschouwd. 
Werkzaamheden die kunnen leiden tot het verstoren/vernielen van vogelnesten dienen buiten de 
voortplantingsperiode van vogels uitgevoerd te worden.

De meest geschikte periode om de voorgenomen activiteiten uit te voeren is september2-februari. Het 
plangebied vormt geen essentieel foerageergebied van vogels. Het aantasten van de functie van het 
plangebied als foerageergebied heeft daarom geen effect op de 'gunstige staat van instandhouding' en leidt 
daarom niet tot wettelijke consequenties.

De initiatiefnemer mag maatregelen treffen die vogels weerhouden te gaan nestelen in het plangebied. 
Door de kavelgrenssloot geregeld te maaien, zodat de vegetatie niet hoog wordt, zullen vogels er niet in 
gaan nestelen.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Plangebied bouwrijp maken buiten de voortplantingsperiode;
- Hoge en dichte vegetatie in de kavelgrenssloot maaien buiten de voortplantingsperiode; 

Vleermuizen

Verblijfplaatsen
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden geen vleermuizen verwond of gedood en 
worden geen verblijfplaatsen beschadigd of vernield. Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten leidt 
niet tot wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van 
vleermuizen. Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de 
verbodsbepalingen aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het 
kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;

Essentieel foerageergebied
Door uitvoering van de voorgenomen activiteiten wordt het essentiële foerageergebied van vleermuizen 
niet aangetast. De huidige (beperkte) betekenis van het plangebied als foerageergebied wordt door 
uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast. De voorgenomen activiteiten leiden niet tot 
wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er 
hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;

Essentiële vliegroute
Het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten heeft geen negatief effect op mogelijke essentiële 
vliegroutes van vleermuizen in het plangebied. Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot 
wettelijke consequenties in het kader van dit aspect van het functionele leefgebied van vleermuizen. Er

2 Kleine karekieten kunnen tot eind augustus bezette nesten hebben.
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hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen 
aangevraagd te worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Geen;

Grondgebonden zoogdieren
Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten worden mogelijk grondgebonden zoogdieren verwond 
en gedood en worden mogelijk rust- en voortplantingslocaties beschadigd en vernield. Voor de 
grondgebonden zoogdiersoorten die een rust- en/of voortplantingslocatie in het plangebied bezetten geldt 
een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 'beschadigen en vernielen van een 
rust- en voortplantingslocatie'. De functie van het plangebied als foerageergebied is voor de in het 
plangebied voorkomende soorten niet beschermd.

Uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt niet tot wettelijke consequenties. Er hoeft geen nader 
onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing van de verbodsbepalingen aangevraagd te 
worden om de voorgenomen activiteiten uit te mogen voeren in het kader van de Wnb.

Kleine marterachtigen
Wezel en hermelijn zijn beschermd en mogen niet gedood worden zonder ontheffing van de 
verbodsbepaling. Ook is het functionele leefgebied, inclusief vaste rust- en voortplantingsplaats beschermd. 
Conform de beleidslijn van de provincie Flevoland3 wordt geadviseerd ontheffing aan te vragen (en geen 
nader onderzoek uit te voeren). Het opstellen van een mitigatieplan maakt onderdeel uit van de 
onthefffingsprocedure.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Ontheffing aanvragen voor doden, beschadigen en vernielen van vaste rust- en 

voortplantingsplaats en aantasten functioneel leefgebied voor wezel en hermelijn;

Amfibieën
Door het dempen en vergraven van de kavelgrenssloot (incl. oeverzone) worden mogelijk amfibieën 
verwond en gedood en worden mogelijk (winter)rust- of voortplantingsplaatsen beschadigd en vernield. 
Indien de kavelgrenssloot gedempt of vergaven wordt tijdens de voortplantingsperiode, worden mogelijk 
eieren beschadigd en vernield of larven verwond of gedood. Met uitzondering van de rugstreeppad, geldt 
voor de amfibieënsoorten die in het plangebied voorkomen, een vrijstelling van de verbodsbepalingen 
'doden en verwonden' en het 'beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties'. De functie van 
het plangebied als foerageergebied wordt door uitvoering van de voorgenomen activiteiten niet aangetast. 
Rugstreeppadden (incl. larven) zijn strikt beschermd en mogen niet verwond of gedood worden, eieren 
mogen niet beschadigd of vernield worden en functioneel leefgebied mag niet aangetast worden zonder 
ontheffing van de verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming.

Het plangebied vormt mogelijk functioneel leefgebied van de rugstreeppad en dit mogelijke leefgebied 
wordt aangetast als gevolg van de voorgenomen activiteiten. Omdat de functie van het plangebied als 
functioneel leefgebied voor de rugstreeppad niet vastgesteld kan worden op basis van een quickscan 
natuurwaardenonderzoek in juli, is aanvullend onderzoek verplicht. Dit onderzoek dient uitgevoerd te 
worden conform het daarvoor geldende onderzoeksprotocol.

Wettelijke consequenties in het kader van de Wnb:
- Nader onderzoek naar de functie van het plangebied voor de rugstreeppad verplicht;

3 https://www.flevoland.nl/wat-doen-we/natuur/kleine-marterachtigen
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Overige soorten
Het onderzoeksgebied behoort niet tot functioneel leefgebied van andere beschermde flora- of 
faunasoorten. Vanwege de lokale invloedsfeer heeft de voorgenomen activiteit geen negatief effect op 
andere beschermde soorten. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing is niet noodzakelijk.
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In onderstaande tabel worden de wettelijke consequenties samengevat weergegeven.

Soortgroep Functie Beschermde
soorten
planlocatie

Verbodsbepalingen 
(Wet natuurbescherming)

Aandachtspunt

Grondgebonden
zoogdieren

Functioneel leefgebied Diverse soorten, 
m.u.v. wezel en 
hermelijn

Niet van toepassing; vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling

Geen

Grondgebonden
zoogdieren

Functioneel leefgebied wezel en hermelijn Art. 3.10 lid 1b Ontheffing aanvragen

Grondgebonden
zoogdieren

Doden van dieren Diverse soorten, 
m.u.v. wezel en 
hermelijn

Niet van toepassing, vrijstelling 
i.v.m. ruimtelijke ontwikkeling.

Geen

Grondgebonden
zoogdieren

Doden van dieren wezel en hermelijn Art. 3.10 lid 1a Ontheffing aanvragen

Vogels Foerageergebied Diverse soorten Niet van toepassing; er wordt geen 
jaarrond beschermd nest aangetast

Geen

Vogels Bezette nesten (niet 
jaarrond beschermd)

Diverse soorten Art. 3.1 lid 2 Werken buiten 
voortplantingsperiode of 
broedvogelscan uitvoeren

Vogels Jaarrond beschermde 
nest- en rustplaats

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen

Vogels Doden van dieren Diverse soorten Art. 3.1 lid 1 Werken buiten 
voortplantingsperiode of 
broedvogelscan uitvoeren

Vleermuizen Verblijfplaats Niet aanwezig Niet van toepassing Geen
Vleermuizen Foerageergebied Diverse soorten Niet van toepassing; functie wordt 

niet aangetast
Geen

Vleermuizen Vliegroute Niet aanwezig Niet van toepassing Geen
Vleermuizen Doden van dieren Niet van toepassing Niet van toepassing Geen
Amfibieën Foerageergebied Mogelijk diverse 

soorten
Art. 3.10 lid 1b (indien het 
essentieel foerageergebied is van 
de rugstreeppad). Functie voor 
andere amfibieënsoorten is niet
beschermd

Nader onderzoek naar 
functie van plangebied 
voor rugstreeppad 
verplicht (art. 1.11 
zorgplicht)

Amfibieën (winter)rustplaatsen Mogelijk diverse 
soorten

Art. 3.10 lid 1b voor rugstreeppad. Nader onderzoek naar 
functie van plangebied 
voor rugstreeppad 
verplicht (art. 1.11 
zorgplicht)

Amfibieën Voortplantingsbiotoop Mogelijk diverse 
soorten

Art. 3.10 lid 1b voor rugstreeppad Nader onderzoek naar 
functie van plangebied 
voor rugstreeppad 
verplicht (art. 1.11 
zorgplicht)

Amfibieën Doden en verwonden 
van dieren

Mogelijk diverse 
soorten

Art. 3.10 lid 1a voor rugstreeppad Nader onderzoek naar 
functie van plangebied 
voor rugstreeppad 
verplicht (art. 1.11 
zorgplicht)

Overige soorten Dieren en overige 
functies

Niet aanwezig Niet van toepassing Geen

Samenvatting van de wettelijke consequenties.

Soortgroep Vaste rust
plaats

Voortplan-
tingsplaats

Vliegroute
(vleermuizen)

Essentieel
foerageer
gebied

Wettelijke
consequenties

Nader
onderzoek
vereist

Ontheffing vereist

Grondgebonden
zoogdieren

ja ja n.v.t. nee Ja nee Ja

Vogels nee ja n.v.t. nee Ja nee Nee, tenzij vogels 
gedood, bezette nesten 
verstoord, beschadigd 

of vernield worden
Vleermuizen nee nee nee nee nee nee nee
Amfibieën ja Ja, mogelijk n.v.t. nee Ja, mogelijk Ja Nader onderzoek naar 

rugstreeppad verplicht
Vereenvoudigde samenvatting van de wettelijke consequenties per diergroep.
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5.6 Historische gegevens en overige bronnen
Er zijn geen historische gegevens van het plangebied bekend.

5.7 Volledigheid van het onderzoek
Het onderzoek is volledig uitgevoerd met geschikte weersomstandigheden.
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6 Conclusies
De voorgenomen activiteiten worden gezien als 'ruimtelijke ontwikkeling'. Voor een aantal algemeen 
voorkomende en talrijke faunasoorten4 geldt in Flevoland een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden, 
verwonden en het opzettelijk beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties', als gevolg van 
werkzaamheden die in het kader van een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Voor beschermde 
soorten die niet op deze vrijstellingslijst staan, is een ontheffing vereist om ze te mogen verwonden en 
doden of om opzettelijk rust- en voortplantingslocaties te mogen beschadigen en te vernielen. In het kader 
van de zorgplicht moet rekening worden gehouden met alle in het plangebied aanwezige planten en dieren 
en moet er gekozen worden voor een werkmethode en/of planning in de tijd, waardoor planten en dieren 
zo min mogelijk schade ondervinden als gevolg van de voorgenomen activiteiten.

De inrichting en het gevoerde beheer maken het plangebied niet tot een geschikte groeiplaats voor 
beschermde planten, maar wel tot een geschikt functioneel leefgebied van verschillende beschermde 
diersoorten. Beschermde diersoorten benutten het plangebied mogelijk als foerageergebied, maar mogelijk 
bezetten beschermde grondgebonden zoogdieren en amfibieën er een vaste (winter)rust- of 
voortplantingsplaats en nestelen er vogels. Vleermuizen bezetten geen vaste rust- of voortplantingsplaats 
in het plangebied.

Van de in het plangebied nestelende vogelsoorten, is uitsluitend het bezette nest beschermd, niet het oude 
nest of de nestplaats. Bezette vogelnesten zijn beschermd en mogen niet beschadigd of vernield worden. 
Gelet op de aard van de werkzaamheden kan geen ontheffing verkregen worden voor het beschadigen of 
vernielen van bezette vogelnesten. Indien de voorgenomen activiteiten uitgevoerd worden tijdens de 
voortplantingsperiode, dient een broedvogelscan uitgevoerd te worden om de aanwezigheid van een bezet 
vogelnest uit te sluiten.

Voor de meeste grondgebonden zoogdiersoorten, die een rust- en/of voortplantingslocatie in het 
plangebied bezetten, geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen 'doden en verwonden' en het 
'beschadigen en vernielen van rust- en voortplantingslocaties'. Deze vrijstelling geldt niet voor kleine 
marterachtige. Deze vrijstelling geldt ook voor de meeste in het plangebied voorkomende 
amfibieënsoorten, maar niet voor de rugstreeppad. Deze soort is niet in het plangebied vastgesteld tijdens 
het veldbezoek, maar de functie van het plangebied als functioneel leefgebied (incl. voortplantingsbiotoop) 
kan niet uitgesloten worden. De rugstreeppad en het functionele leefgebied van de rugstreeppad is 
beschermd en mag alleen met een ontheffing negatief beïnvloed worden. Om de functie van het 
plangebied voor de rugstreeppad vast te kunnen stellen is nader onderzoek vereist.

Omdat niet uitgesloten kan worden, dat uitvoering van de voorgenomen activiteiten leidt tot aantasting 
van het functionele leefgebied van wezel en hermelijn, en dat niet uitgesloten kan worden, of deze dieren 
gedood worden (grondverzet), dient ontheffing aangevraagd te worden. Conform de beleidslijn van de 
provincie Flevoland, wordt de onderzoeksfase hierbij overgeslagen.

Door het uitvoeren van de voorgenomen activiteiten, wordt de functie van het plangebied als 
foerageergebied, voor de in het plangebied foeragerende grondgebonden zoogdieren, vleermuizen, 
amfibieën en vogels aangetast. Echter, leidt alleen het aantasten van het functionele leefgebied van de 
rugstreeppad (mits aanwezig) en kleine marterachtigen tot wettelijke consequenties in het kader voor 
soortenbescherming.

4 Zie bijlage 2 van dit rapport
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Bijlage
Bijlage 1. De natuurkalender (indicatie voor het uitvoeren van werkzaamheden het kader van de zorgplicht)
Bijlage 2. Toelichting Wet natuurbescherming
Bijlage 3. Fotobijlage
Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:

Acceptabele periode voor werkzaamheden.
De werkzaamheden verrichten onder voorwaarden zoals beschreven in protocol. 
Geen werkzaamheden in deze periode.
Wanneer er wel gewerkt moet worden is een ontheffing verplicht.
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Bijlage
Toelichting Wet Natuurbescherming

2

Drie beschermingsregimes
De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn, een 
apart beschermingsregime voor soorten van de Habitatrichtlijn (het Verdrag van Bern en het Verdrag van 
Bonn) en een apart beschermingsregime voor andere soorten, die vanuit nationaal oogpunt beschermd 
worden. Elk van deze beschermingsregimes kent zijn eigen verbodsbepalingen en vereisten voor vrijstelling 
of ontheffing van de verboden. Alle vogels (ruim 700 soorten), zijn beschermd. Daarnaast worden ongeveer 
230 overige Europese en nationale soorten beschermd.

Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of vrijstelling moet aan drie criteria 
zijn voldaan:

- Ten eerste mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende 
oplossing voor de handeling mogelijk is.

- Ten tweede moet tegenover de afwijking van het verbod een in de wet genoemd belang staan. De 
wet geeft voor de verschillende beschermingsregimes aan wat die belangen zijn zoals 
volksgezondheid of openbare veiligheid.

- Tenslotte mag de ingreep geen afbreuk doen aan de staat van instandhouding van de soort.

Als aan deze drie vereisten voldaan is, kan een ontheffing worden verleend. Voor een aantal handelingen 
zijn bovendien vrijstellingen mogelijk, bijvoorbeeld in de vorm van een provinciale verordening of een 
gedragscode.

Soortenbescherming en het 'nee, tenzij principe'
De verbodsbepalingen voor vogels en Habitatrichtlijnsoorten in de Wet natuurbescherming sluiten vrijwel 
één op één aan bij de bepalingen uit de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De verbodsbepalingen zijn 
gericht op de bescherming van individuen van soorten.

Ook voor de andere soorten, die niet op grond van de Vogel- of Habitatrichtlijn maar vanuit nationaal 
oogpunt beschermd worden, geldt dat de verbodsbepalingen zien op het individu, maar of ontheffing 
verleend kan worden, wordt afgewogen tegen het effect van de ingreep op het populatieniveau van de 
soort.

Zorgplicht voor dieren en planten
Of dier- en plantensoorten nu wettelijk beschermd zijn of niet, iedereen moet voldoende rekening houden 
met in het wild levende dieren en planten en hun directe leefomgeving. De wet erkent daarmee de 
intrinsieke waarde van in het wild levende soorten. De Memorie van Toelichting zegt het zo: “De zorgplicht 
houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de 
zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd".

Vrijstelling regelgeving
Onder de Wet natuurbescherming is niet altijd een ontheffing nodig bij handelingen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten. In (veel) gevallen kunt u gebruik maken van een vrijstelling. Een 
vrijstelling is een uitzondering op een wettelijk verbod, die wordt vastgesteld voor een van te voren 
bepaalde categorie van gevallen. Er zijn verschillende vrijstellingen van de verboden voor beschermde 
soorten mogelijk. Een bekende en reeds in de praktijk toegepaste vorm van vrijstelling is die van de 
gedragscode. In de Wet natuurbescherming zijn voor beschermde soorten ook andere vormen van 
vrijstelling geïntroduceerd, zoals door middel van een Programmatische Aanpak of via een provinciale 
verordening. Overigens is ook een vrijstelling in de vorm van een ministeriële regeling mogelijk.
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Provinciale staten kunnen vrijstelling van de verbodsbepalingen verlenen. Dit moet worden geregeld in een 
provinciale verordening.

Gedragscodes die zijn opgesteld onder de Flora- en faunawet kunnen worden uitgebreid ten aanzien van 
soorten die op grond van de Wet natuurbescherming beschermd worden maar dat op grond van de Flora- 
en faunawet nog niet waren. Goedkeuring van een gedragscode op grond van de Flora- en faunawet blijft 
ook onder de Wet natuurbescherming geldig, voor de duur van de goedkeuring. Daarna dient de 
gedragscode voor goedkeuring getoetst te worden aan de Wet natuurbescherming.

Welke soorten zijn beschermd?
De Wet natuurbescherming kent drie categorieën beschermde soorten:

1. Ten eerste worden alle van nature in Nederland in het wild levende vogels beschermd volgens het 
beschermingsregime van de Vogelrichtlijn.
2. Ten tweede worden soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het 
Verdrag van Bonn.
3. Tenslotte is er een beschermingsregime voor 'andere soorten' waaronder soorten vallen die vanuit 
nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Beschermingsregime soorten 
Vogelrichdijn 5 3.1 Wn

Beschermingsregime soorten 
Habitatrichtlijn S3.2 Wn

Beschermingsregime andere 
soorten g 3.3 Wn

Art 3.1 llidi
Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden ofte vangen.

Art 3.3 lid ï
Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen

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

Art3.1 lid 2
Het is verboden opzettelijk nesten, 
rustplaatsen en eieren van vogels te 
vernielen of te beschadigen, of nesten 
van vogels weg te nemen

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

Art 3.10 lidib
Het is verboden de vaste voortplanting- 
splaatsen 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

Niet van toepassing

Art 3-1 lid 4 en lid ţ
Het is verboden vogels opzettelijk te 
storen, tenzij de storing niet van 
wezenlijke invloed is op de staat van 
instandhouding van de desbetreffende 
vogelsoort

Art 3.5 lid 2
Het is verboden dieren opzettelijk te
verstoren

Niet van toepassing

Niet van toepassing Art 3.5 lid 3

Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, 
af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen

Art 3.10 lid ic
Het is verboden plantensoorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te plukken en te verzamelen, 
af te snijden, te ontwortelen of te 
vernielen

Verbodsbepalingen Wet natuurbescherming
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Vrijgestelde soorten
In afwijking van de verboden in artikel 3.10, eerste lid, van de Wet is het toegestaan de onderstaande 
soorten opzettelijk te doden, en te vangen en de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van deze 
soorten opzettelijk te beschadigen of te vernielen wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat. 
De vrijstelling is van kracht wanneer de handeling verband houdt met de volgende activiteiten:

- de ruimtelijke inrichting of ontwikkeling van gebieden, daaronder begrepen het daarop volgende 
gebruik van het ingerichte of ontwikkelde gebied;

- het bestendig beheer of onderhoud aan vaarwegen, watergangen, waterkeringen, 
waterstaatswerken, oevers, vliegvelden, wegen, spoorwegen of bermen, of in het kader van 
natuurbeheer.
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Nederlandse Naam Wetenschappelijke Naam
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Aardmuis Microtus agrestis X X X X X X X X X X X X X

Bosmuis* Apodemus sylvaticus X X X X X X X X X X X K X

Bunzing Mustela putorius X X X X X X X X X X X

Dwergmuis Micromys minutus X X X X X X X X X X X X X

Dwergspitsmuis Sorex minutus X X X X X X X X X X X X X

Egel Erinaceus europaeus X X X X X X X X X X X X X

Eekhoorn Saurus vulgaris Hl

Gewone bosspitsmuis Sorex araneus X X X X X X X X X X X X X

Haas Lepus europeus X X X X X X X X X X X X X

Hermelijn Mustela erminea X X X X X X X X X X X

Huísspītsmuīs* Crocidura russula X X X X X X X X X X X X X

Konijn Oryctolagus cuniculus X X X X X X X X X X X X X

Molmuis Arvicola scherman X

Ondergrondse woelmuis Pitymys subterraneus X X X X X X X X X X X X

Ree Capreolus capreolus X X X X X X X X X X X X X

Rosse woelmuis Clethrionomys glareolus X X X X X X X X X X X X X

Steenmarter Martesfoina X Ki

Tweekleurige bosspitsmuis Sorex coronatus X X X X X X X X X X X X

Veldmuis* Microtus arvalis X X X X X X X X X X X X X

Vos Vulpes vulpes X X X X X X X X X X X X X

Wezel Mustela nivalis X X X X X X X X X X X

Wild zwijn Sus scrofa X

Woelrat Arvicola terrestris X X X X X X X X X X X X X

Amfibii?ën en reptielen
Bruine kikker Rana temporaria X X X X X X X X X X X X X

Gewone pad Bufo bufo X X X X X X X X X X X X X

Hazel worm Anguis fragilis k3

Kleine watersalamander Triturus vulgaris X X X X X X X X X X X X X

Levendbarende hagedis Zootoca vivipara k4

Meerkikker Pelophylax ridibundus (Rana 
ridibunda)

X X X X X X X X X X X X X

Middelste groene kikker/ 
Bastaardkikker

Pelophylax klepton esculentus (Rana 
esculenta)

X X X X X X X X X X X X X

'voor deze soorten daarnaast algemene vrijstelling in/op gebouwen en bijbehorende erven Wnb 3.10 3e lid

xl ■ vrijstelling geldt in de periode maart- april en juli tot en met november
x2“ vrijstel ling geldt in de periode 15 augustus toten met februari

x3 • vrijstelling geldt in de periode juli, augustus en september
x4 •vrijstelling geldt in de periode 15 augustus toten met 15 oktober

Lijst met soorten waarvoor een vrijstelling van de verbodsbepalingen geldt als gevolg van handelingen die in het kader van 
een ruimtelijke ontwikkeling worden uitgevoerd. Op basis van door PS vastgestelde verordeningen d.d. 12 juli 2018.
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Bijlage 3. Fotobijlage. Impressie van het plangebied en de directe omgeving
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Bijlage 4. Geraadpleegde bronnen:

Internet:

https://www.verspreidingsatlas.nl

https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/

https://www.regelink.net/kenniscentrum/beschermde-soorten-wet-natuurbescherming/ 

http://www.netwerkgroenebureaus.nl/werken-aan-kwaliteit/vleermuisprotocol (vleermuisprotocol) 

https://calculator.aerius.nl 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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Bijlage 7

Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

Aanvullend onderzoek rugstreeppad

BJZ.nu
Ruimtelijke plannen en advies
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Hoofdstuk 1 Inleiding

1.1 Algemeen
In verband met woningbouwplannen ten oosten van de woonkern Ens is er behoefte aan inzicht in de functie en 
verspreiding van het plangebied voor de middels artikel 3.5 van de Wet natuurbescherming (Wnb) beschermde 
rugstreeppad.

Het plangebied is gesitueerd ten westen van de wijk Emmelhage te Emmeloord. Op onderstaande topografische 
kaart wordt de globale ligging van het plangebied weergegeven.

.

Z ’
Ų- -

j'l . t

i į f

ĩljfetr VfģįřĵįĽļ]ļ
h

Globale ligging van het plangebied. De ligging van het plangebied wordt met de zwarte cirkel aangeduid (bron kaart: PDOK).

1.2 Beschrijving van het plangebied
Het plangebied bestaat uit agrarische cultuurgrond en ondiepe kavelgrenssloot. De agrarische cultuurgrond was 
tijdens het veldbezoek in 2020 in gebruik als akker. Net ten oosten van de sloot lag op verschillende plekken afval 
en waren op een aantal plekken bouwmaterialen opgeslagen, 1-2 meter naast de sloot. Bebouwing of andere 
bouwwerken ontbreken in het plangebied.

Detailopname en begrenzing van het plangebied. De begrenzing wordt met de gele lijn weergegeven.
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Het plangebied ligt binnen de grenzen van het verspreidingsgebied van de rugstreeppad. Omdat er bovendien 
potentieel geschikte land- en waterbiotopen aanwezig zijn is aanvullend onderzoek naar deze zwaar beschermde 
amfibie noodzakelijk.

Hoofdstuk 2 Onderzoek

Het 'Kennisdocument Rugstreeppad juli 2017' (BIJ12, 2017) vormde de basis van het onderzoek.

Ten behoeve van het aantonen van de aanwezigheid is op 22 april 2020 een avondbezoek gebracht aan het 
plangebied tussen 22:00 en 23:05 uur (18Telsius, windstil en 0/8 bewolkingsgraad). Op deze avond zijn geen 
rugstreeppadden gehoord. Daarom is met behulp van een geluidsdrager het geluid van roepende mannetjes 
afgespeeld. Daarop kwam geen respons. Delen van de sloot in het plangebied stonden droog (zie foto).

Opname van het plangebied d.d. 22 april 2020. Op de foto links is zichtbaar dat de sloot deels droog staat.

Daarom is een tweede bezoek gebracht aan het plangebied. Op 21 mei is het gebied andermaal bezocht tussen 
22:00 uur en 23:00 uur (22 Telsius, windkracht 1-2 Bft. en 5/8 bewolkingsgraad). Hierbij zijn andermaal alle land
en waterbiotopen onderzocht op de mogelijke aanwezigheid rugstreeppadden. De sloot langs de oostzijde stond 
tijdens dit bezoek volledig droog. Andere potentiële voortplantingswateren ontbraken in het plangebied. 
Ondanks het ontbreken van open water is met behulp van een geluidsdrager het geluid van roepende mannetjes 
afgespeeld. Daarop kwam geen respons. Omdat op 21 mei geen open water meer aanwezig was in het 
plangebied, en het plangebied geen potentiële voortplantingsplaats vormde, is op 24 mei tijdens de 
daglichtperiode een kort bezoek aan het plangebied gebracht en zijn potentiële verblijfplaatsen onderzocht op 
de aanwezigheid van dieren op landbiotoop. Met uitzondering van rommel (plastig en isolatiemateriaal), 
ontbraken potentiële verblijfplaatsen zoals stenen en boomstronken waar ze zich onder kunnen verschuilen. 
Eventuele rugstreeppadden, welke een rustplaats in holen en gaten in de grond bezetten, kunnen op deze wijze 
niet vastgesteld worden.

Hoofdstuk 3 Resultaten
Er zijn in het plangebied geen rugstreeppadden vastgesteld. De sloot langs de oostzijde vormt het enige 
potentieel geschikte voortplantingsbiotoop van deze soort in het plangebied. Het feit dat de sloot eind april an 
droog stond, maakt de sloot niet bijzonder geschikt als voortplantingsbiotoop. Het omliggende agrarische 
cultuurland, wordt niet als potentieel geschikt leefgebied voor de rugstreeppad beschouwd. Ook ontbreken 
(bekende) voortplantingswateren van de soort in de directe omgeving (Verspreidingsatlas NDFF).

De rugstreeppad bezet geen voortplantingswateren in het plangebied en er zijn geen aanwijzingen gevonden dat 
rugstreeppadden een (winter)rustplaats in het plangebied bezetten. Door uitvoering van de voorgenomen 
activiteiten, zoals het bouwrijp maken van de agrarische cultuurgrond en het vergraven/dempen van de sloot, 
worden geen rugstreeppadden of larven gedood, worden geen eieren beschadigd en wordt geen 
voortplantingsbiotoop vernield.
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Gelet op het feit dat de zomer 2020 bijzonder droog is (neerslagtekort is groter dan5'X. van de bekende droogste 
jaren (KNMI)), wordt het plangebied in 2020 niet beschouwd als potentieel voortplantingsbiotoop. Het is niet 
aannemelijk dat het neerslagtekort dit jaar nog dusdanig wijzigt, dat er geschikt voortplantingsbiotoop ontstaat 
in de sloot of elders in het plangebied.

Tijdens de veldbezoeken zijn geen aanwijzingen omtrent het voorkomen van rugstreeppadden gevonden. 
Hiermee kan er redelijkerwijze van worden uitgegaan dat er binnen de begrenzing van het plangebied geen 
rugstreeppadden aanwezig zijn.

Hoofdstuk 4 Wettelijke consequenties
In relatie tot de rugstreeppad kunnen de werkzaamheden ten behoeve van de woningbouw zonder belemmering 
in het kader van de Wet natuurbescherming plaatsvinden. Het onderzoek is volledig uitgevoerd en heeft plaats 
gevonden onder geschikte weersomstandigheden.
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1 Inleiding

In opdracht van de gemeente Noordoostpolder heeft RAAP Archeologisch Advies
bureau in 2001 een.verkennend archeologisch onderzoek uitgevoerd in het 
plangebied Emmelhage te Emmeloord.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de plannen van de gemeente voor de ontwik
keling van een nieuwe woonwijk in het plangebied. Uitvoering van deze plannen 
vormt een bedreiging voor eventueel aanwezige archeologische resten. Bij aanvang 
van het onderzoek waren geen archeologische vindplaatsen uit het plangebied 
bekend. Het onderzoek dient duidelijk te maken welke delen van het plangebied 
een hoge, dan wel een lage verwachting kennen ten áánzien van het voorkomen 
van archeologische vindplaatsen. Hierbij gaat de aandacht uit naar de volgende 
drie geomorfologische eenheden:

- dekzandafzettingen;
- strandwalafzettingen;
- Unioklei.

Het plangebied heeft een omvang van circa 185 ha en ligt direct ten noorden van 
de bebouwde kom van Emmeloord. Het gebied wordt begrensd door de Onder- 
duikerstocht in het noorden, de Banterweg in het oosten, de Espelerweg in het 
zuiden en de Emmeloorder dwarstocht in het westen (figuur 1). Met uitzondering 
van het (voormalige) vliegveld en het bos aan de Banterweg bestaat het gehele 
plangebied uit akkerpercelen. Het veldwerk is uitgevoerd in oktober en november 
2001. Voor de dateringen van de in dit rapport genoemde archeologische perioden 
wordt verwezen naar tabel 1.

Op verzoek van de gemeente Noordoostpolder is de uitvoering van het veldwerk 
deels gecombineerd met het veldwerk door milieukundig onderzoeksbureau Tauw.
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Periode Datering
Nieuwe tíjd 1500 - i : heden
Late Middeleeuwen 1050 - 1500 na Chr.
Vroege Middeleeuwen : 450 1050 na Chr.
Romeinse tijd 12 voor - 450 na Chr.
Ijzertijd 800 ~ w 12 voor Chr,
Bronstijd 2000 - 800 voor Chr.
Neolîthîcum (nieuwe steentijd) 5300 2000 voor Chr.
Mesolithicum (midden steentijd) 8800 - 4900 voor Chr.
Paleolithicum (oude steentijd) 300.000 - 8800 voor Chr.

Figuur 1: Ligging van 

het plangebied (gear

ceerd); ĩnzet: ligging in 

Nederland (ster).

Tabel 1: Archeologische 

tijdschaal.
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2 Bureauonderzoek

2.1 Methoden

Ter voorbereiding van het veldonderzoek is een bureauonderzoek (kaart- en litera
tuurstudie) verricht. Tijdens dit onderzoek zijn diverse gegevens uit (de omgeving 
van) het plangebied geïnventariseerd en bestudeerd. Het bureauonderzoek verschaft 
daarmee inzicht in de landschappelijke (geologische en bodemkundige) alsmede 
archeologische aspecten van het plangebied. Dit inzicht vormt een belangrijke 
richtlijn voor de planning en de uitvoering van het veldonderzoek. De gewenste 
informatie werd verkregen aan de hand van:

-de Bodemkundige code- en profielen kaart van de Noordoostpolder, blad 11 
(Directie van de Wieringermeer; Noordoostpolderwerken, 1955);

-de Foto-atlas Flevoland, schaal 1:14.000, fotobladen 15814 en 16801 (ROBAS 
Producties, zonder jaar);

-de Bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, kaartblad 16 West Steenwijk 
en 16 Oost Steenwijk (Stiboka, 1988);

-de Hoogtekaart van Nederland, schaal 1:10.000, kaartblad 15H Zuid Espel 
(Rijkswaterstaat/Topografische Dienst, 1973).

Het Centraal Archeologisch Archief (CAA) en het Centraal Monumenten Archief 
(CMA) van de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek (ROB) te 
Amersfoort zijn geraadpleegd, evenals het geautomatiseerde archeologisch infor
matiesysteem ARCHIS. In deze archieven zijn de reeds bekende archeologische 
gegevens uit het plangebied geregistreerd. Daarnaast is het archeologisch depot 
van de provincie Flevoland in Lelystad geraadpleegd. Voor een overzicht van de 
geraadpleegde literatuur wordt verwezen naar de literatuurlijst.

2.2 Resultaten

2.2.1 Geologie en bodem

Doordat de Noordoostpolder na de drooglegging en inpoldering van de Zuiderzee 
intensief onderzocht is, zijn er van (de directe omgeving van) het plangebied en 
de directe omgeving veel geo(morfo)logische en bodemkundige gegevens voor
handen. De beschrijving van de landschappelijk ontwikkeling van het plangebied 
heeft betrekking op de twee laatste geologische tijdvakken (het Pleistoceen en 
het Holoceen) en is gebaseerd op Gehasse (1995), Gotjé (1993), Lenselink 
Koopstra (1994) en Wiggers (1955).
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Pleistocene ondergrond
De pleistocene sedimenten zijn afgezet tijdens de laatste ijstijd (het Weichselien). 
Tijdens de koudste periode van deze ijstijd viel een groot deel van de Noordzee 
droog. Door de afwezigheid van vegetatie in deze pooltoendra werden er grote 
hoeveelheden zand verplaatst door de wind. In de Noordoostpolder komen deze 
dekzanden voornamelijk in de noordelijke helft voor. De afwatering van de 
Noordoostpolder vond in deze periode plaats door de (vlechtende) rivieren de 
Vecht en de IJssel. Deze doorsneden het dekzandlandschap in het zuidelijke deel 
van de Noordoostpolder en hebben daarbij grove, grindhoudende zanden afgezet 
(Formatie van Kreftenheye). In droge rivierbeddingen ontstonden door de wind 
opgestoven rivierduinen (ook wel donken genoemd).

Uit (de omgeving van) het plangebied zijn geen (pleistocene) rivierafzettingen 
bekend. Het vroeg-holocene landschap bestond uit een welvende dekzandvlakte 
met een kenmerkend reliëf in de vorm van dekzandruggen en -laagten. De ruggen 
vormden de hogere delen van het landschap; de (relatieve) laagten vormden de 
nattere, moerassige delen. De verschillende beekjes die zeer waarschijnlijk door dit 
landschap gestroomd hebben, zullen zich in deze lagere delen bevonden hebben.

Bodemvorming
Na de laatste ijstijd (vanaf ca. 10.000 jaar geleden) werd het klimaat geleidelijk 
warmer. Er ontwikkelde zich een dichte begroeiing waardoor verdergaande ver
plaatsing van het zand werd tegengegaan en bodemvorming kon optreden. In de 
drogere delen van het (dekzand) landschap kwamen (moder- of humus-) podzol- 
bodems tot ontwikkeling (Spek, e.a., 1997). Deze bodems zijn nu nog dikwijls te 
herkennen aan de aanwezigheid van één of meer bodemhorizonten. De bovenste 
horizont (A-horizont) is donkerder van kleur (in het algemeen bruingrijs tot zwart) 
dan de onderliggende horizonten. Het belangrijkste kenmerk van deze horizont is 
dat deze is gevormd door accumulatie van organisch materiaal (verteerde planten
resten). Onder de A-horizont bevindt zich een uitspoelingslaag (E-horizont). Deze 
is te herkennen aan een (wit)grijze kleur (loodzand) die ontstaan is doordat humus 
en ijzer opgelost en uitgespoeld zijn. Deze deeltjes slaan neer in de eronder 
liggende B-horizont, die hierdoor donker- tot roodbruin van kleur is. Naar bene
den gaat de B-horizont (geleidelijk) over in het moedermateriaal (C-horizont).
In deze horizont heeft (nog) niet of nauwelijks bodemvorming plaatsgevonden; 
het moedermateriaal is bruingeel tot lichtgrijs van kleur. In de lagere delen 
ontwikkelden bodems zich onder nattere omstandigheden. Dit leidde in het alge
meen tot bodems waarin de A-horizont (direct) overgaat in het moedermateriaal 
(AC-profiel). De B- en/of E-horizont ontbreken hier.

Holocene afzettingen
Een ander gevolg van de klimaatsverandering aan het begin van het Holoceen 
was de stijging van de zeespiegel en de daaraan gerelateerde grondwaterstand. 
Het resultaat hiervan was een sterke afname van de ontwatering van het gebied, 
waardoor op grote schaal veengroei plaatsvond, beginnend in de laagste delen van 
het pleistocene oppervlak (Wiggers, 1955). Aanzienlijke delen van het landschap
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veranderden in een uítgestrekt veenmoeras; alleen de hogere delen (zoals de 
toppen van de dekzandruggen, oeverwallen en donken) waren voor lange tijd 
droge zones in een verdrinkend landschap. Uiteindelijk raakten rond 3200 jaar 
geleden ook deze delen overgroeid met veen. Met uitzondering van tussenpozen 
waarin mariene en Lagunaire sedimenten werden afgezet, kon de veenvorming 
in grote delen van Noordoostpolder tot aan de sedimentatie van de ALmere 
Afzettingen doorgaan (ca. 2000 jaar geleden).

Oude Getijde Afzettingen
Als gevolg van de voortgaande zeespiegelstijging kon het zeewater (ongeveer 
vanaf 5000 jaar geleden) steeds verder het IJsselmeergebied binnendringen. Dit 
verliep hoofdzakelijk via de stroomdalen en vertakkingen van de Vecht en IJssel, 
waarbij het aanwezige veen (vanuit dit stroomstelsel) werd geërodeerd en klastisch 
materiaal afgezet: de Oude Getijde Afzettingen (Menke e.a., 1998). Binnen deze 
Oude Getijde Afzettingen worden verschillende eenheden met een regionale 
verbreiding onderscheiden. In de omgeving van het plangebied zijn dit de Unio- 
afzettingen en de strandwalafzettingen (o.a. Gotjé, 1993; Wiggers, 1955).

Unioklei
De sedimentatie van de Unio-afzettingen is gedateerd tussen circa 4500 en 2000 
voor Chr. (Gotjé, 1993; Ente, 1971). De omgeving bestond destijds waarschijnlijk 
uit een moerasachtig kweldergebied dat doorsneden werd door een systeem van 
kreken en geulen (Pons Ä Wiggers, 1959). Langs de kreken ontstonden oeverwallen; 
dit waren relatief hoge delen in het kweloerlandschap. De oeverwallen bestaan 
uit enigszins gerijpte en stevige klei omdat deze boven de (gemiddelde) water
stand zijn afgezet (Menke Ä Lenselink, 1991). Direct achter de oeverwallen zijn 
de Uniokleien slap en humeus (de klei is hier onder water afgezet). Nog verder 
van de geulen en kreken gaan de kleiige afzettingen over in veen; hier vond 
geen sedimentatie van de Unioklei plaats en kon de veenvorming min of meer 
ongehinderd doorgaan. In een omvangrijk binnenmeer ten westen van Emmeloord 
zijn de Unio-afzettingen (tot enkele meters dik) afgezet (Ente, 1971). De randzone 
van dit meer lag net in het zuidwestelijke deel van het plangebied (Wiggers, 
1995: 53 8. figuur 21).

Strandwalafzettingen
De Unioklei ligt veelal direct op het dekzand (Wiggers, 1955). Het veen dat het 
dekzand oorspronkelijk heeft afgedekt, is bij de sedimentatie van de Unioklei 
nagenoeg geheel opgeruimd. Plaatselijk is ook de top van het dekzand geërodeerd. 
Dit zand is langs de noordoostelijke oever van het binnenmeer (door water en 
wind) weer afgezet (Pons 8. Wiggers, 1959), waarbij een langgerekte strandwal is 
ontstaan. De ouderdom van deze strandwal is zeer waarschijnlijk vergelijkbaar 
met die van de Unio-afzettingen in het voormalige binnenmeer. De totale lengte 
van de strandwal is ongeveer vier kilometer (o.a. Wiggers, 1955: 53 8c figuur 21).
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Cardiumklei
Tijdens de laatste sedimentatiefase van de Oude Getijde Afzettingen werd in grote 
delen van de Noordoostpolder Cardiumklei afgezet (ca. 2000-1200 voor Chr.).
Deze afzettingen liggen ten zuiden van Emmeloord en komen in (de directe 
omgeving van) het plangebied niet voor.

Ftevomeer Afzettingen
Vanaf ongeveer 3200 voor Chr. ontstond ter hoogte van de huidige Noordoostpolder, 
Oostelijk en Zuidelijk Flevoland een complex van enkele grote meren die onderling 
verbonden waren door verscheidene geulen: het beginstadium van het Flevomeer. 
De (beperkte) afwatering vond in deze periode plaats door een veenstroom die 
uitmondde in de huidige Waddenzee. In dit zoetwatermilieu werd de zogenaamde 
detritus-gyttja afgezet op de bodem van de meren en geulen (de Flevomeer 
Afzettingen). Detritus-gyttja bestaat uit een mengsel van fijn zand, verslagen veen 
en andere organogene sedimenten (vergane planten- en dierenresten). Hoewel de 
afzetting van de detritus-gyttja waarschijnlijk niet tot sterke (en omvangrijke) 
erosie van het onderliggende veenpakket heeft geleid, zijn delen van het veen- 
landschap dat aan de geulen en meren grensde door golfwerking verdwenen. In de 
gebieden waar geen sedimentatie van de Flevomeer Afzettingen plaatsvond (buiten 
de geulen en meren) kon de veenvorming min of meer ongehinderd doorgaan.

Almere, Zuiderzee en IJsselmeer Afzettingen
Rond het begin van de jaartelling kwam het Flevomeer in directe verbinding met 
de zee. In het enigszins braKke milieu ontstond een lagune: het Almere. De sterk 
siltige afzettingen (sloef) die in deze periode werden gevormd, zijn minder 
organisch dan de Flevomeer Afzettingen en worden aangeduid als de Almere 
Afzettingen. Het (open) water breidde zich uit ten koste van het veenlandschap, 
dat steeds meer geërodeerd werd. Plaatselijk is net veen bewaard gebleven; in 
die gevallen is er (veelal) klei op afgezet.

De (directe) invloed van de zee nam steeds meer toe. Omstreeks de 13e7l4e eeuw 
na Chr. veranderde de lagune (Aimere) in een zoute (Zuider)zee. In deze binnen
zee werden overwegend zandige sedimenten afgezet (Zuiderzee Afzettingen). Een 
ander gevolg van de toegenomen mariene invloed was de erosie van het veen en 
dekzand door golfslag. Na de afsluiting van de Zuiderzee in 1932 vond nog slechts 
in een beperkte mate sedimentatie plaats (IJsselmeer Afzettingen). In 1942 werd 
de Noordoostpolder ingepolderd.

2.2.2 Archeologie

Er zijn geen archeologische waarnemingen bekend uit het plangebied zelf. Uit de 
omgeving ervan (in een straal van één kilometer) zijn drie waarnemingen bekend. 
Eén waarneming (ARCHIS-waampmingsnummer 28275) betreft een laat-neolithische 
(klokbeker-) scherf, die gevonden is in het Emmelerbos (ten zuidoosten van het 
plangebied). Het is echter niet zeker of deze vondst op neolithische bewoning 
ter plaatse duidt. Mogelijk is de scherf aangevoerd met opgebrachte grond. De
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andere twee waarnemingen (ARCHIS-waarnemingsnummers 30040 en 27957) 
betreffen respectievelijk een schedelfragment (afkomstig van kavel G58) en een 
metalen sierkanneţje (afkomstig van kavel G88). Beide vondsten zijn gedateerd 
in de Nieuwe tijd.

Op basis van de verscheidene archeologische opgravingen en andere onderzoeken 
die met name in de laatste decennia in de Noordoostpolder zijn uitgevoerd, is 
het duidelijk dat het grondgebied van de gemeente Noordoostpolder al in de 
Steentijd werd bewoond (o.a. Vlierman, 1985; Ten Anscher S Gehasse, 1993). 
Opgravingen hebben plaatsgevonden langs de A6 (kavel J97) bij Emmeloord (o.a. 
Van der Heijden, 2001), op Schokland (o.a. Gehasse, 1995) en Urk (o.a. Peters Ä 
Peeters, 2001). Op basis van deze onderzoeken kan een algemeen beeld geschetst 
worden van de bewoningsgeschiedenis van de Noordoostpolder (en Flevoland).
Dit beeld vormt het referentiekader voor de UiteindeLijke verwachtingskaart.

Vuursteenfragmenten, die mogelijk gedateerd kunnen worden in de periode Laat 
Paleolithicum-Mesolithicum, zijn bijvoorbeeld gevonden op de kavels in de 
omgeving van het Kuinderbos (kavels M131, 132 en 133) en bij Schokland (kavels 
P14, J141 en E131).

In het Mesolithicum en het begin van het Neolithicum werd de Noordoostpolder 
bewoond door jager-verzamelaars. Deze mobiele gemeenschappen trokken in kleine 
familiegroepen door een Landschap dat werd gekenmerkt door grote 'oerbossen' en 
diverse kleine beekjes en rivieren, zoals de Vecht, IJssel en Tjonger. De tijdelijke 
kampementen bevonden zich op gunstige plaatsen in het landschap en werden dan 
ook herhaaldelijk bezocht. Geschikte locaties, zoals donken en dekzandruggen, 
lagen in de nabijheid van water, zodat optimaal gebruik kon worden gemaakt van 
de natuurlijke voedselbronnen, drinkwater en transportroutes.

Circa 5000 voor Chr. begint het Neolithicum, een periode die wordt gekenmerkt 
door het gebruik van huisdieren en akkerbouwgewassen. Ook de neolithische 
gemeenschappen vestigden zich in Flevoland, waar genoeg mogelijkheden waren 
voor zowel akkerbouw en veeteelt als jagen en verzamelen, belangrijke compo
nenten van de neolithische samenleving in deze regio. Bij opgravingen zijn de 
resten van neolithische gemeenschappen op verschillende plaatsen aan het licht 
gekomen: Schokland (kavel P14), Urk (kavel E4) en Swifterbant.

Omstreeks 3700 voor Chr. veranderde het oerbos in een groot veenmoeras. Ook dit 
verdrinkend landschap werd bewoond. De veenmoerassen waren rijk aan natuurlijke 
voedselbronnen, zoals wild en vruchten. De toppen van de dekzandruggen en de 
donken vormden uitstekende (droge) bewoningslocaties, zoals onder meer blijkt 
uit de opgravingen A27-Hoge Vaart (Zuidelijk Flevoland) en P14-Schokland. 
Daarnaast vormden de oeverwallen in het natte kwelderlandschap gunstige 
bewoningslocaties. In de omgeving van Swifterbant zijn bij opgravingen bewonings- 
resten uit de Steentijd aangetroffen op oeverwallen (o.a. Deckers e.a., 1980; Ente, 
1976). Kenmerkend voor de oeverwallen ter hoogte van de bewoningslocaties is 
de compacte structuur van het bovenste deel van de oeverwallen.

RAAP-rapport 764 Į eindversie 24-01-2002 [10]



Plangebied Emmelhage te Emmetoord, gemeente Noordoostpolder; een verkennend archeologisch onderzoek RAAP

Naast de hogere deien van het tandschap werden ook de lager gelegen zones benut 
door samenlevingen uit het Mesolithicum, NeoLithicum en Bronstijd. Dergelijke 
gebieden leenden zich bij uitstek voor speciale activiteiten, zoals jagen en vissen. 
De visweren die bij de opgraving op Bedrijvenpark A6 (kavel J97) bij Emmeloord 
zijn aangetroffen in de Unio-geulen, zijn hier een voorbeeld van (Kerkhoven, 2000).
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3 Veldonderzoek

3.1 Methoden

Booronderzoek is vaak de enige methode om vindplaatsen te lokaliseren die op 
enige diepte onder het maaiveld liggen doordat zij zijn afgedekt door bijvoorbeeld 
mariene afzettingen of veen. Locaties waar (vroeger) langdurige bewoning heeft 
plaatsgevonden, zijn vaak goed waar te nemen aan de hand van duidelijke concen
traties van zogenaamde archeologische indicatoren, zoals aardewerkfragmenten, 
botresten, houtskoolpartikels, verbrande leem en bewerkt natuursteen. Neder- 
zettingsterreinen van geringe omvang of met een korte bewoningsperiode en 
andere vindplaatsentypen, zoals grafvelden en akkercomplexen, manifesteren zich 
doorgaans echter minder duidelijk. Het aantreffen van slechts enkele archeologische 
indicatoren in een boring kan derhalve een aanwijzing zijn voor de aanwezigheid 
van een archeologische vindplaats.

Het verkennend booronderzoek had tot doel inzicht te krijgen in de landschappe
lijke (geologische en bodemkundige) gesteldheid en opbouw van het plangebied: 
de ontstaansgeschiedenis van het Landschap. Het veldonderzoek is dan ook 
voornamelijk gericht geweest op het in kaart brengen van drie geologische/ 
landschappelijke eenheden:

- het dekzandoppervlak (reliëf);
- de strandwalafżettinqen;
-de Unio-afzettingen.

Het booronderzoek vond handmatig plaats met behulp van Edelmanboren met een 
diameter van zeven centimeter (tot 1,2 m -Mv) en gutsboren met een diameter 
van drie centimeter (tot 3,0 m -Mv). Er is uitgegaan van een boorgrid bestaande 
uit parallelle raaien met een tussenliggende afstand van 50 meter. De boringen 
binnen elke raai zijn gezet op een onderlinge afstand van 50 meter. Ten opzichte 
van de boringen in de naastgelegen raai(en) verspringen de boringen telkens 25 
meter. Op deze w’jze bedraagt de boordichtheid circa vier boringen per ha. Door 
middel van het booronderzoek is de diepteligging, dikte er stratigrafische positie 
van geologische/landschappelijke eenheden nauwkeurig bepaald. Daarbij is tevens 
bodemkundige informatie (o.a. aanwezigheid van bodemhorizonten in de top van 
het dekzand) en bijvoorbeeld de mate van antropogene verstoringen en/of 
natuurlijke bodemerosie in kaart gebracht.

Daarnaast is gelet op het voorkomen van archeologische resten in de boringen. 
Teneinde meer zekerheid te krijgen over de aanwezigheid en verspreiding van
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(een) archeologische indicator(en), zijn twee eenheden bemonsterd: de top van 
het dekzand en de top van de strandwalafzettingen. De monsters zijn genomen met 
een gutsboor met een diameter van drie centimeter (in het geval de bemonsterde 
laag dieper dan 1,2 m Mv is aangetroffen) en met een Edelmanboor met een 
diameter van zeven centimeter (in het geval de bemonsterde laag ondieper dan
1.2 m -Mv is aangetroffen). Het opgeboorde materiaal is nat gezeefd met behulp 
van een zeef met een maaswijdte van 1,0 mm, waarna het zeefresidu (visueel) 
geïnspecteerd is op het voorkomen van archeologische indicatoren. Van iedere 
afzonderlijke vondstcategorie is het materiaal per residu (per boring) geteld en in 
een database ingevoerd teneinde een zo nauwkeurig mogelijk vondstverspreidings- 
beeld te verkrijgen.

Tijdens het verkennend veldonderzoek zijn 744 boringen gezet tot maximaal 5,25 
m -Mv (ca. 9,2 m -NAP). Dat de nummering van de boringen doorloopt tot 774, 
komt omdat op de boerderij- en huiskavels aan de Espelerweg geen boringen zijn 
verricht (30 boringen). De boringen zijn met behulp van meetlinten ingemeten aan 
de hand van topografisch elementen, zoals (tocht-)sloten en kavelscheidingeri; 
vervolgens zijn de boringen ingetekend op een kaart. Voor het bepalen van de 
maaiveldhoogten in het plangebied is gebruik gemaakt van de meetgegevens van 
gemeente Noordoostpolder (oktober 2001: ca. één meting/ha).

3.2 Resultaten

3.2.1 Geologie en bodem 

Algemeen
De resultaten van het veldonderzoek komen in grote lijnen overeen met de reeds 
bekende geologische en bodemkundige gegevens. Het (relatief) grote aantal 
boringen leidt ertoe dat aanmerkelijk meer detail aangebracht kan worden in de 
verbreiding en kenmerken van de verschillende geologische eenheden. Dit is van 
belang voor het opstellen van een gerichte en goed onderbouwde archeologische 
verwachtingskaart.

İHet plangebied bestaat in geologisch-landschappelijk opzicht uit twee delen. In 
het centrale en oostelijke deel van het plangebied is de bodemopbouw tamelijk 
homogeen. Van onder naar boven zijn de (geomorfogenetische) eenheden dekzand 
en veen (en/of detritus-gyttja) onderscheiden (figuur 2). Deze zijn afgedekt door 
de recentere Almere, Zuiderzee en IJsselmeer Afzettingen. In het (zuid)westelijke 
deel van het plangebied (kavels G76/77 en G78) wijkt de opbouw af, omdat hier 
Unioklei en strandwalafzettingen voorkomen in het pakket veen (en/of detritus- 
gyttja).

Dekzand
De ondergrond in het plangebied wordt gevormd door de dekzandafzettingen uit 
het Laat Pleistoceen. In alle boringen (m.u.v. boring 123) is de top hiervan aan
getroffen tussen 0,9 en 3,0 m -Mv (ca. 5,25 tot 7,50 m -NAP; zie kaartbijlage 1).
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Het dekzandoppervlak vertoont een globale helling (ca. 0,5 m/km) van noordoost 
naar zuidwest. In het zuidwestelijke deel domineert een (relatief laaggelegen) 
stelsel van dalen/geuien in het dekzand. In het oostelijke deel (kavels G81, G82 
en G83) valt een complex van hogere dekzandkoppen en -ruggen (in een relatief 
hoger gelegen omgeving) op. Het tussengeiegen gebied wordt gekarakteriseerd 
door kleinere, min of meer geïsoleerde dekzandkopjes in een lager gelegen (en 
nattere?) omgeving.

Uit de overgang van de top het dekzand naar het erboven liggende pakket kan 
afgeleid worden of (de top van) het dekzand al dan niet geërodeerd is. Informatie 
over de gaafheid van het voormalige dekzandlandschap is een belangrijk land
schappelijk gegeven dat nodig is voor het vervaardigen van de archeologische 
verwachtingskaart (zie hoofdstuk 5). In 28 boringen is (de top van) het dek- 
zandoppervlak geërodeerd (kaartbijlage 1). Het gaat vooral om boringen in het 
zuidwestelijke deel van het plangebied. Tijdens het veldonderzoek is in de 
boringen 148, 180, 206, 207, 217, 222, 243 en 687 een kleilaag (of kleiige laag) 
aangetroffen op het dekzand. De klei is waarschijnlijk afgezet vanuit kleine beken 
die in de lage delen van het plangebied liepen. Het gehanteerde boorgrid (50x50 m) 
is echter te ruim om de loopt/lopen) van deze beken in kaart te kunnen brengen.

Een uitzonderlijke waarneming betreft boring 123, waarin het dekzand is aange
troffen op 5,25 m Mv (9,2 m -NAP). In alle overige boringen in het plangebied 
ligt de top van het dekzand hoger dan circa 7,0 m -NAP. Het grote hoogteverschil 
in het dekzand-reliëf ter hoogte van boring 123 kan veroorzaakt zijn door bijvoor
beeld (plaatselijke) erosie door een beekloop. Een andere mogelijkheid is dat het 
een zogenaamde pingo-ruïne betreft.

Veen en detritus-gyttja
Het dekzand is afgedekt door een pakket rietveen. De top van het veenpakket is 
in sommige gevallen veraard. In het grootste deel van het plangebied is de top 
van het veen echter geërodeerd door de jongere Flevomepr Afzettingen (detritus- 
gyttja), vaak nerkenbaar aan de scherpe overgang tussen beide afzettingen. In 
het westelijke deel worden het veenpakket en de detritus-gyttja-afzettingen vant
elkaar gescheiden door de Oude Getijde Afzettingen. Het gaat om zand- en klei
lagen die geïnterpreteerd zijn als respectievelijk strandwalafzettingen en 
Unioklei.

Strandwalafzettingen
De strandwal is over een lengte van één km in het westelijke deel van het 
plangebied in kaart gebracht (figuur 2 en kaartbijlage 2). De breedte bedraagt 
ongeveer 400 meter. Plaatselijk is de (top van de) strandwal al aangetroffen op 
30 cm -Mv (vanaf de bouwvoor). De totale dikte van de strandwalafzettingen 
varieert van enkele centimeters tot meer dan twee meter (figuur 3). De strandwal 
bestaat uit kleiarm, matig grof zand. Duidelijke sporen van bodemvorming zijn 
niet aangetroffen. Wel zijn op verschillende diepten in de strandwal kleiige en 
humeuze (tot venige) lagen aangetroffen. Dit wijst er op dat de strandwal niet
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in één keer, maar in meer fasen is ontstaan. De humeuze lagen zijn zeer waar- 
scnijnlijk tijdens de tussenliggende stilstandsfasen ontstaan. Opvallend is dat 
het (geschematiseerde) profiel van de strandwal van Zandwerven (Noord-Holland) 
een sterk vergelijkbare opbouw laat zien (inclusief de 'humeuze vegetatielagen'; 
Pons 81 Wiggers, 1959: 142 S figuur 20).

De basis van de strandwal rust in de meeste gevallen op het veen. In de boringen 
91, 162, 196 en 229 ontbreekt de veenlaag en ligt het strandwalzand direct op 
het pleistocene zand. Tegen de verwachting in blijkt het bodemprofiel (in de top 
van het dekzand) nog grotendeels intact (boring 229).

Unioklei
De Unioklei is uitsluitend aangetroffen in het zuid westelijke deel van het plangebied 
(figuur 4). De top van de afzettingen is aangetroffen vanaf 35 cm -Mv (ca. 4,4 m 
-NAP) en bestaat in het algemeen uit sterk humeuze (soms venige), bruingrijze 
klei. Kenmerkend voor de Uniokleien in het plangebied is dat het in het algemeen 
slappe sedimenten betreft: aanwijzingen voor de aanwezigheid van compacte 
en/of gerijpte lagen zijn in de boringen niet aangetroffen. In enkele boringen (daar 
waar een dun pakket Unioklei op de strandwal uitwigt) is de Unioklei mogelijk 
iets gerijpt. Hier zijn tevens houtresten in de klei aangetroffen. De dikte van het 
pakket Unio-afzettingen varieert van minder dan tien cm (direct op de strandwal) 
tot ongeveer 1,5 m in het uiterste zuidwesten (figuur 4).

Doorbraak in strandwal door Unioklei
De vorming van de strandwal verliep zeer waarschijnlijk (grotendeels) gelijktijdig 
met de afzetting van de Unioklei. De Unioklei ligt direct op de strandwal. Ter 
hoogte van boring 149 ligt de top van de strandwal iets lager. De laagte kan 
oorspronkelijk reeds in de strandwal aanwezig zijn geweest of het gevolg zijn van 
erosie die optrad bij sedimentatie van de Unio-afzettingen. Duidelijk zichtbaar is 
dat de Unio-afzettingen via de opening in de strandwal in een smalle zone achter 
de strandwal zijn gesedimenteerd (vergelijk figuur 4 en kaartbijlage 2).

A lm ere, Zuiderzee en IJsselmeer Afzettingen
Deze afzettingen vormen de top van het bodemprofiel en liggen op de Flėvomeer 
Afzettingen (in het centrale en oostelijke deel) of direct op de strandwal- en/of 
Unio-afzettingen (in het westelijke deel). De totale dikte van het pakket varieert 
van ongeveer 50 cm tot één meter. De Al.mere Afzettingen bestaan overwegend 
uit licht kleiig zand, de Zuiderzee Afzettingen uit enigszins humeuze, zandige 
klei. In beide komen schelpfragmenten voor. De IJsselmeer Afzettingen zijn 
opgenomen in de bouwvoor en derhalve niet herkenbaar.

3.2.2 Archeologie

In een groot aantal boringen zijn vondsten gedaan (zowel waarnemingen in het 
veld als in de zeefresiduen). Het betreft hoofdzakelijk houtskool dat is aangetroffen 
in de top van het dekzand en de strandwal (kaartbijlagen 1 Ã 2). In de boringen
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240, 251 en 471 zijn (in de top van het dekzand) kleine fragmentjes onverbrand 
(vissen-) bot aangetroffen. Van ae (top van de) strandwal is een fragment onver
brand bot (vissentand) afkomstig (boring 164).

Dat hoofdzakelijk houtskool is aangetroffen, is niet zo heel vreemd omdat houts
kool de meest voorkomende en verbreide archeologische indicator is; door het 
geringe gewicht wordt het makkelijk verspreid via water en/of wind. Daarnaast 
hangt het samen met allerlei activiteiten direct buiten de eigenlijke nederzettingen. 
Niettemin kan niet aan elk houtskool-deeltje een archeologische betekenis worden 
toegedicht: houtskool kan behalve een antropogene namelijk ook een natuurlijke 
oorsprong hebben (ten gevolge van bosbrand, bliksem-inslag en dergelijke).
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4 De archeologische verwachtingskaart

4.1 Methoden

Het uiteindelijke doel van het onderzoek is een archeologisch verwachtingskaart 
van het plangebied. De archeologische verwachting is gedefinieerd als de kans 
op het voorkomen van archeologische vindplaatsen. Een verwachtingskaart is 
derhalve een kaart waarop de verwachte dichtheid aan archeologische resten is 
weergegeven door middel van vlakken en zones. Gegevens met betrekking tot 
verstoringen van de bodem zijn eveneens opgenomen, voor zover deze relevant 
zijn voor mogelijk aanwezige vindplaatsen.

De kaart is gebaseerd op het principe dat archeologische waarden niet willekeurig 
over een gebied verspreid zijn, maar gerelateerd zijn aan bepaalde (voormalige) 
landschappelijke elementen. De archeologische verwachting wordt daarom in sterke 
mate bepaald door de geo(morfo)logische kenmerken van het plangebied. Behalve 
naar deze landschappelijke kenmerken is eveneens gekeken naar het voorkomen van 
archeologische resten in het plangebied. Naast de resultaten van het veldonder
zoek worden gegevens van reeds bekende vindplaatsen uit vergelijkbare gebieden 
gebruikt voor het opstellen van een verwachtingsmodel. Hierdoor is het mogelijk 
een onderbouwde archeologische verwachting toe te kennen aan verschillende 
delen van het plangebied. In eerste instantie wordt de archeologische verwachting 
opgesteld voor de afzonderlijke geo(morfo)logische eenheden (dekzand, Unio- en 
strandwalafzettingen). De archeologische verwachtingen per geo(morfo)logische 
eenheid worden vervolgens gecombineerd tot. één archeologische verwachting. De 
archeologische verwachting is weergegeven in zones, waarbij is uitgegaan van een 
driedeling in hoog, middelhoog en laag. Hoe hoger ae verwachting, des te hoger de 
verwachte dichtheid aan archeologische vindplaatsen in de desbetreffende zone.

Uit het plangebied zijn geen archeologische vindplaatsen bekend. De archeologi
sche verwachtingskaart is daarom gebaseerd op de resultaten van het verkennend 
booronderzoek en de algemene kennis over de ligging en verspreiding van bekende 
archeologische vindplaatsen in Flevoland. In dit geval kan gesproken worden van 
een kaart die gebaseerd is op 'expert judgement'. Een dergelijke methode is al 
vaker toegepast tijdens vergelijkbaar archeologisch onderzoek in Zuidelijk 
Flevoland (o.a. Muller S Raemaekers, 2001; Raemaekers, 19993/b).

Grondwatercurve
Op grond van de hoogteligging van (de top van) het dekzand kan een globale 
datering verkregen worden van het tijdstip waarop delen van het landschap met
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een bepaalde hoogteligging beūekt werden door veen- en meerafzettingen. Deze 
methode is onder meer toegepast bij de opgraving van de A27-Hoge Vaart, voor 
ae verwachtingskaarten van verschillende plangebieden in de gemeente Almere 
en voor een landschapskartering nabij Kuinre (De Boer, 2000; Hogestijn e.a., 1995; 
Raemaekers, 1999a). Hiervoor zijn de gegevens van de relatieve grondwaterpiegel- 
stijgingscurve (Gotjé, 1993: 79) gebruikt. Omdat de curve is opgesteld voor de 
Noordoostpolder (omgeving van Schokland), is deze zonder verdere aanpassingen 
gebruikt voor onderhavig onderzoek. Met behulp van deze gegevens is het mogelijk 
de minimale ouderdom te bepalen van mogelijke archeologische vindplaatsen voor 
een gegeven diepteligging. Omgekeerd kan voor verschillende tijdstippen bepaald 
worden op welke hoogte de grondwaterstand zich destijds (bij benadering) bevond.

4.2 Resultaten

4.2.1 Het dekzandlandschap

Algemeen
Het dekzandoppervlak vertoont in het plangebied een globale helling (ca. 0,5 m/km) 
van noordoost naar zuidwest. Naast deze algemene trend is de aanwezigheid van 
relatief smalle dekzandruggen Kenmerkend voor het dekzandoppervlak. De stijgende 
zeespiegel in het Holoceen heeft een stijging van het grondwater tot gevolg gehad. 
Onder invloed hiervan is veengroei op het dekzand opgetreden. Met behulp van 
de grondwatercurve (Gotjé, 1993) zijn voor delen van het dekzandoppervlak met 
een bepaalde hoogte igging de bijbehorende verdrinkingstijdstippen berekend 
(tabel 2). In de laagste delen van het plangebied (lager dan 7,5 m -NAP; zie 
kaartbijlage 1) begon de veengroei rond 5200 voor Chr. De stijging van de grond
waterspiegel verliep tamelijk geleidelijk: ongeveer 20 cm per eeuw. Rond 3700 voor 
Chr. zijn uiteindelijk ook de hoogste delen van het laat-pleistocene landschap (in 
het oostelijKe deel van het plangebied) verdronken (5,0 m -NAP; zie kaartbijlage 
1). In het plangebied kunnen derhalve op het dekzand bewoningssporen uit het 
Laat Paleolithicum, Mesolithicum, Vroeg en Midden Neolithicum aanwezig zijn.

diepte (cm -HAP) , tü^stip (járen voor Chr.) „
450 3400
500 3700
600 4300
700 4800
750 5200

Tabel 2: Bekende 

verdrinkingstijdstippen.

Locatiekeuze
Voor het opstellen van een verwachtingsmodel is het een eerste vereiste inzicht 
te hebben in de factoren die bepalend zijn geweest voor de keuze van een woon
locatie. Een belangrijk kenmerk van de culturen in de Steentijd is dat de mens zich 
voornamelijk in leven hield door middel van jacht en het verzamelen van voedsel. 
Een structurele vorm van landbouw ontbreeict. Deze zogenaamde 'jagers-verzamelaars'
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trokken door het landschap en verbleven alleen tijdelijk (dagen, weken) op een 
verblijfplaats (Arts, 1988). Daarbij kan onderscheid worden gemaakt in basiskampen 
en extractie kam pen. Bij een ruimtelijke analyse van het dekzandlandschap blijkt 
dat de ligging van beide typen kampen zeer sterk aan landschappelijke eenheden 
is gebonden. In vrijwel alle gevallen zijn de archeologische vindplaatsen te vinden 
op overgangen van nat naar droog (de zogenaamde gradiëntsituaties). Dit verband 
is sterker naarmate deze gradiënt markante1- is: de meeste archeologische vind
plaatsen uit deze periode zijn te vinden op hoge opduikingen tegen natte laagten. 
Basisnederzettingen liggen daarbij in het algemeen op de grotere landschappelijke 
opduikingen, terwijl de extractie kam pen tevens op zeer kleine opduikingen kunnen 
voorkomen. Een verklaring voor deze sterke relatie moet worden gezocht in de 
volgende factoren:
1. landschappelijke gradiënten worden gekenmerkt door het op korte afstand van 

elkaar voorkomen van een grote verscheidenheid aan vegetatie-typen. Dit 
brengt voor jagers-verzamelaars met zich mee dat op dergelijke locaties een 
grote verscheidenheid aan voedselbronnen (plarten en dieren) op korte 
afstand voorhanden is;

2. de beekdalen vormen de belangrijkste transportroutes in het door bossen 
gedomineerde landschap;

3. langs eroderende oevers van beken kunnen vuursteenhoudende morene- 
afzettingen aan de oppervlakte liggen. In een begroeid dekzandlandschap kan 
een dergelijke ontsluiting als een belangrijke bron van vuursteen dienen.

In plaats van het hanteren van de verschillende archeologische perioden (Paleo-, 
Meso- en Neolithicum) wordt in onderhavig rapport bewust gebruik gemaakt van 
het begrip jagers-verzamelaars. Hoewel de scheiding tussen Mesolithicum en 
Neolithicum (circa 5.000 voor Chr.) gebaseerd is op de introductie van aardewerk 
ir West-Nederland, betekent dit niet dat de mensen van de ene dag op de andere 
van een jagers-verzamelaarsDestaan overgingen op landbouw. Het is zelfs waarschijn
lijk dat in het plargebied tot ver in het Neolithicum voornamelijk samenlevingen 
voorkwamen die leefden van jacht en het verzamelen van voedsel (o.a. Zeiler, 1997). 
Bovendien is het waarschijnlijk dat sprake was van een langdurige periode waarin 
beide voedselvoorzieningssystemen naast elkaar en gecombineerd voorkwamen. De 
locatiekeuze-factoren voor jagers-verzamelaars zijn dus behalve voor het Paleo- 
lithicum en Mesolithicum voor het plangebied in hoge mate ook van toepassing 
voor het Neolithicum. .

Factoren
De factoren waarop de archeologische verwachting voor het dekzandoppervlak 
gebaseerd is, zijn de mate van erosie van het dekzandoppervlak, de nabijheid 
van gradiënten en de aangetroffen archeologische indicatoren. Onafhankelijk 
van bovenstaande drie factoren is aan enkele hoger gelegen (en relatief grote) 
dekzandruggen in het oosten van het plangebied een hoge archeologische ver
wachting toegekend. Het uitgangspunt hierbij is het mogelijk voorkomen van 
basiskampen van jagers/verzamelaars.
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Mate van erosie
Aar delen van het plangebied waar de top van het dekzand geërodeerd is, is een 
lage archeologische verwachting toegekend. In deze zones women beide overige 
factoren (aanwezigheid van archeologische indicatoren en gradiënt) niet meer 
betrokken.

Gradiënten
In gebieden die geleidelijk steeds natter werden (en zoals het plangebied uitein
delijk verdronken), is niet zozeer de (absolute) hoogteligging, maar zijn eerder 
de hoogteverschillen op relatief kleine afstand van belang. De achterliggende 
gedachte is dat op elk tijdstip (tot ca. 3700 voor Chr. toen de hoogste delen van 
het dekzandoppervlak eveneens verdronken) gradiëntzones in het landschap te 
vinden zijn geweest. Met de stijgende grondwaterspiegel (en veenontwikkeling) 
'verschoven' de gradiënten naar de hoger gelegen delen (in het plangebied van west 
naar oost). Ter illustratie: de dekzandkop ter hoogte van boring 72 (ca. 6,5 m - NAP; 
zie kaartbijlage 1) vormde vermoedelijk rond 450C voor Chr. een gradiëntzone. 
Globaal 400 jaar later (4100 voor Chr.) waren de lichtoranje gebiedsdelen op 
kaartbijlage 1 (5,75 m -NAP) verdronken en vormde de dekzandkop ter hoogte 
van boring 601 een gradiëntzone.

De gradiënten zijn berekend aan de hand van de lokale hoogteverschillen van 
het dekzandoppervlak. De gradiëntkaart die op deze wijze is verkregen, geeft in 
feite de (lokale) hellingen weer. Hierbij is van belang dat des te groter de lokale 
hoogteverschillen zijn (en dus hoe steiler de helling is), des te langer heeft de 
desbetreffende dekzandkop (of-rug) een gradiënt gevormd. Naar verwachting is 
in deze zones de kans op het voorkomen van archeologische resten het grootst.

Uit de classificatie van ae hellingen in het plangebied blijkt dat deze een zoge
naamde normaal-verdeling benadert. Er is gekozen om de grens tussen een hoge 
dan wel lage archeologische verwachting (geũaseerd op de gradiënt) zo te leggen 
dat 507o van het oppervlak een grotere helling heeft. Op deze wijze is het opper
vlak van het plangebied verdeeld in 507o hoge archeologische verwachting en 
507u lage archeologische verwachting op grond van de (lokale) gradiënt in het 
dekzandoppervlak.

Aanwezigheid van archeologische indicatoren
Aan de zones rond de boringen met archeologische indicatoren is (onafhankelijk 
van de hoeveelheid aangetroffen indicatoren) een hoge archeologische verwachting 
toegekend. Deze hoge archeologische verwachting op grond van de aanwezigheid 
van archeologische indicatoren geldt voor een cirkel met een diameter van ruwweg 
25 m rondom de boring waarin zij zijn aangetroffen.

Door de drie bovengenoemde factoren te combineren is de uiteindelijke archeo
logische verwachtingskaart voor het dekzandoppervlak vervaardigd (tabel 3).
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wel archeologische 
indicatoren aangetroffen

geen archeologische 
indicatoren aangetroffen

heltin gklasse »50oZo hoge archeologische 
verwachting

middelhoge archeologische 
verwachting

hellingklasse «500Zo middelhoge archeologische 
verwachting

lage archeologische verwachting

erosie lage archeologische verwachting lage archeologische verwachting

Tabel 3î Weging van 

factoren voor de archeO' 

logische verwachting 

voor het dekzand- 

oppervlak.

4.2.2 De Strandwal

De strandwal is ontstaan tijdens de vorming van het binnenmeer, waarbij de 
Unioklei is afgezet (Ş 2.2). Uitgaande van de grondwatercurve is berekend dat de 
hoogste delen van de strandwal (4,5 m -NAP; zie kaartbijlage 2) rond 3400 voor 
Chr. zijn verdronken. Op de strandwal kunnen derhalve archeologische resten 
aanwezig zijn uit het Midden Neolithicum. Uit de hoogteligging blijkt eveneens 
dat terwijl het omringende dekzandoppervlak al verdronken was, de strandwal nog 
een (bewoonbare) hoogte vormde: een gradiëntzone bij uitstek. Hierdoor was het 
zeer waarschijnlijk een gunstige woonlocatie in het natte veenlandschap. Voor de 
gehele strandwal geldt derhalve een hoge archeologische verwachting.
Plaatselijk zijn archeologische indicatoren aangetroffen in de top van de strandwal 
(ŝ 3.2.2). Uit opgravingen op de strandwal van Zandwerven (Noord-Holland) blijkt 
dat ook (juist) op enige diepte onder de top van de strandwal archeologische 
cultuurlagen aanwezig zijn (Soonius, 1994). Dezelfde constatering is ook gedaan 
bij archeologisch onderzoek op een strandwal nabij Schipluiden in Zuid-HoLland 
(Deunhouwer, 2001 S 2002).

4.2.3 De Unio-afzettinqen

In de boringen zijn geen archeologische resten aangetroffen in de Unio-afzettingen. 
De afzettingen zijn bovendien slecht ontwikkeld (ongerijpt en slap) en bestaan uit 
humeuze (soms tot venige), grotendeels ongerijpte, zware siltige klei. Dergelijke 
afzettingen worden in het algemeen ongeschikt geacht voor (prehistorische) 
bewoning. Voor de Unio-afzettingen geldt derhalve een lage archeologische 
verwachting.
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1 Conclusies

Het verkennend archeologisch onderzoek in het plangebied Emmelhage (gemeente 
Noordoostpolder) kon in grote lijnen worden uitgevoerd zoals gepland was. Tijdens 
het verkennend booronderzoek zijn drie geomorfologische eenheden in kaart 
gebracht:

- het laat-pleistocene dekzandoppervlak;
-de strandwalafzettingen;
-de Unio-afzettingen.

Op basis van erosieverschijnselen, het voorkomen van archeologische indicatoren 
en de hoogte ligging alsmede het lokale reliëf (gradiënt) in/van het dekzandopper
vlak is een verwachtingsmodel opgesteld voor deze geomorfologische eenheid.
Op basis van deze factoren is aan het dekzandoppervlak een hoge, middelhoge 
of lage archeologische verwachting toegekend. Op basis van de structuur van de 
Unioklei in het plangebied is de archeologische verwachting voor deze geomorfo
logische eenheid laag. Aan de strandwalafzettingen is een hoqe archeologische 
verwachting toegekend.

De archeologische verwachtingen per geo(morfo)logische eenheid zijn op de archeo
logische verwachtingskaart gecombineerd tot één archeologische verwachťng. De 
archeologische verwachting is weergegeven in zones met een hoge, middelhoge 
of lage archeologische verwachting.

5.2 Aanbevelingen

Het algemene rijks- en provinciaal beleid is voor een belangrijk deel gericht op het 
behoud van archeologische waarden (zie bijlage 1). Derhalve wordt aanbevolen 
om de top van de strandwalafzettingen en het dekzandoppervlak zoveel mogelijk 
te ontzien tijdens bodemwerkzaamheden en -ingrepen die zeer waarschijnlijk met 
de woningbouw en verdere inrichting van het plangebied gepaard zullen gaan. 
Concreet betekent dit dat aanbevolen wordt om te onderzoeken of de inrichtings
plannen op zodanige wijze kunnen worden aangepast dat bodemingrepen tot in 
of net boven de top van de strandwal en/of het dekzandoppervlak zoveel mogelijk 
vermeden worden.
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Zones met een hoge archeologische verwachting (kaartbijlage 3: oranje 
eenheden)
In zones met een hoge archeologische verwachting wordt de hoogste dichtheid 
aan archeologische vindplaatsen verwacht. In deze zones dienen ingrepen die tot 
fysieke aantasting van de (verwachte) archeologische waarden leiden zoveel 
mogelijk voorkomen te worden. Aanbevolen wordt om in een zo vroeg mogelijke 
fase van de planvorming (na vaststelling van het definitieve inrichtingsplan) in 
de desbetreffende zones een karterend archeologisch onderzoek uit te voeren. Dit 
bestaat uit een booronderzoek waarbij een grotere boordichtheid (meer boringen 
per ha) en een grotere boordiameter toegepast worden. Het karterend onderzoek 
heeft tot doel vast te stellen waar in de zones met een hoge archeologische 
verwachting daadwerkelijk archeologische vindplaatsen aanwezig zijn..

Zones met een middelhoge archeologische verwachting (kaartbijlage 3: gele 
eenheden)
In zones met een middelhoge archeologische verwachting worden archeologische 
vindplaatsen verwacht, maar met een iets lagere dichtheid dan in de zones met 
een hoge archeologische verwachting. Bij de planuitvoering dient rekening te 
worden gehouden met de (verwachte) aanwezige archeologische waarden.
Gezien de (verwachte) lagere dichtheid aan archeologische vindplaatsen en het 
grote oppervlak van de zone met een middelhoge archeologische verv/achting wordt 
een vlakdekkend karterend archeologisch onderzoek in deze zone niet haalbaar 
geacht. Derhalve wordt aanbevolen om, indien tijdens het karterend vervolgonder
zoek van de zones met een hoge archeologische verwachting (oranje eenheden) 
daadwerkelijk archeologische vindplaatsen worden aangetroffen, in de aangrenzende 
delen met een middelhoge verwachting in een straal van 50 m rondom de vind
plaatsen eveneens een karterend vervolgonderzoek uit te voeren. Tevens is het 
raadzaam om aan de zones met een middelhoge archeologische verwachting (waar 
geen karterend vervolgonderzoek heeft plaatsgevonden) in het bestemmingsplan 
een stelsel van aanlegvergunningen op te nemen met het oog op toekomstige 
bodemingrepen.

Zones met een lage archeologische verwachting (kaartbijlage 3: groene 
eenheden)
In zones met een lage archeologische verwachting is de kans op het voorkomen 
van archeologische vindplaatsen klein tot zeer klein. Normaliter kunnen geplande 
ingrepen in deze zone zonder beperkingen (tenminste voor zover het de archeo
logische waarden betreft) worden uitgevoerd.

Ten aanzien van het vervolgtraject in het plangebied Emmelhage wordt aanbevolen 
te overleggen met de provinciaal archeoloog (dhr. A.A. Kerkhoven: zie bijlage 1).
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Gebruikte afkortingen

AMZ Archeologische Monumentenzorg
ARCHIS ARCHeologisch Informatie Systeem 
CAA Centraal Archeologisch Archief
CMA Centraal Monumenten Archief
Mv maaiveld
NAP Normaal Amsterdams Peil
ROB Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek

Verklarende woordenlijst

antropogeen

detritus-gyttja

donk
Holoceen

klastisch sediment

lagunair

lagune

lithologisch

manen
meanderen

morene

oeverwal

pingo-ruïne

ten gevolge van menselijk handelen (door mensen gemaakt/ 
veroorzaakt)
fijn organisch bezinksel in stilstaand, relatief diep water
(meren)
rivierduin
jongste geologisch tijdvak (vanaf de laatste Ijstijd: ca.
8800 jaar voor Chr. tot heden)
sediment ontstaat door afbraak van oudere gesteenten, samen
gesteld uit delen en mineralen van het moedergesteente 
betrekking hebbend op een ondiepe baai, beschermd door 
strandbank, rif of eiland- langs een kust 
een door een barrière (strandwal, schoorwal, e.d.), bijna of 
geheel afgesloten deel van een zee
het sedimentaire gesteente (ook klei, zand, e.d.) betreffend
(bijv. korrelgroottė)
door de zee gevormd, afgezet
(van rivieren of beken) zich bochtig door het landschap 
slingeren
opeenhoping van puin op de rand of aan het einde van een 
gletsjer
langgerekte rug langs een rivier of kreek, ontstaan doordat 
bij het buiten de oevers treden van de stroom het grovere 
materiaal het eerst bezinkt
de door afsmelting van een pingo ontstane depressie waar
omheen vaak een wal voorkomt die is ontstaan door afglijding 
van de pingo'huid'
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Pleistoceen

podzol

Prehistorie

silt
sloef

Steentijd

strandwal

Weichselien

geologisch tijdperk dat ca. 2,3 miljoen jaar geleden begon. 
Gedurende deze periode waren er sterke klimaatswisselingen 
van gematigd warm tot zeer koud (de vier bekende 
Ijstijden). Na de laatste Ijstijd begint het Holoceen (ca. 
8800 voor Chr.)
bodem met een uitspoelingslaag (E-horizont) en een 
inspoelingslaag (B-horizont). Het proces van het uitlogen 
van de E-horizont en de vorming van een B-horizont door 
inspoeling van amorfe humus en ijzer wordt podzolering 
genoemd
dat deel van de geschiedenis waarvan geen geschreven
bronnen bewaard zijn gebleven
gronddeeltjes ter grootte van 2 tot 50 pm
sterk siltige afzettingen afgezet (onder enigszins brakke
omstandigheden) in het Almere (een lagune)
archeologische periode die zich kenmerkt door het gebruik
van stenen werktuigen
door branding en zeestromingen ontstane zandrug parallel 
aan de kustlijn welke uiteindelijk boven gemiddeld hoog
water uitkomt
geologische periode (laatste ijstijd, waarin het landijs 
Nederland niet bereikte), ca. 12.000-10.000 jaar geleden

Overzicht van figuren, tabellen en (losse kaart-) bijlagen

Figuur 1. Ligging van het plangebied (gearceerd); inzet: ligging in Nederland 
(ster).

Figuur 2. Geomorfologische kaart.
Figuur 3. Profiel van boorraai A-A'.
Figuur 4. Dikte en verbreiding Unioklei.

Tabel 1. Archeologische tijdschaal.
Tabel 2. Bekende verdrinkingstijdstippen.
Tabel 3. Weging van factoren voor de archeologische verwachting voor het 

dekzanaoppervlak.

Bijlage 1. Archeologisch beleid.

Kaartbijlage 1. Resultaten van het booronderzoek en hoogteligging van de top 
van het dekzand.

Kaartbijlage 2. Hoogteligging van de top van de strandwalafzettingen. 
Kaartbijlage 3. Archeologische ''erwachtingskaart.
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Bijlage 1: Archeologisch beleid

Voor de behartiging van de archeologische belangen binnen de onderhavige 
plannen, is het archeolog’ebeleid op rijks- en provinciaal niveau van belang. Op 
beide niveaus wordt beleid van de Archeologische Monumentenzorg (AM7) gevormd 
en gehanteerd. In dit beleid staat het beheer en behoud van archeologische 
waarden in de bodem als bron van kennis en cultuurbeleving centraai. In het 
kader aaarvan wordt gestreefd naar een voLwaardige integratie van archeologie 
in ruimtelijke planvorming, met het doel aantasting van het archeologische 
bodemarchief te voorkomen ofte beperken.

Archeologische opgravingen worden bij voorkeur alleen uitgevoerd als behoud 
of effectieve bescherming niet langer mugelijk is. Het Europees, nationaal en 
provinciaal beleid op het gebied van de AMZ is momenteel zo ver ontwikkeld en 
geïmplementeerd dat er sprake is van een volledige erkenning van het archeolo
gisch belang in planologische oesluitvormingsprocessen.

Voor de vaststelling van de vindplaatsen die in aanmerking dienen te komen 
voor beschermende maatregelen of nadei onderzoek worden op provinciaal- en 
rijksniveau vastgestelde selectiecriteria gehanteerd.

In Nederland wordt de onderstaande AMZ-fasering gehanteerd in ruimtelijke 
ontwikkelingen waarbij ingrepen in de bodem plaatsvinden. Ook voor het plan
gebied Emmelhage wordt (impliciet) deze fasering gevolgd:

Inventariserend veldonderzoek: verkenning en 
verwachtingskaart (onderhavige onderzoek)

(eventueel) Inventariserend veldonderzoek: waardering

0
(eventueel) Aanvullend Archeologisch Onderzoek

4

Behouden

Beschermen Opgraven/Begeleiden Vrijgeven

RAAP-rapport 764 ļ eindversie 24-01-2002 [31]



Plangebied Emmelhage te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder; een verkennend archeologisch onderzoek RAAP

f-eitelijk betreft het een selectieproces waarbij steeds verder gefocust wordt op 
mogelijk behoudenswaardige archeologische vindplaatsen. Hierbij wordt het te 
onderzoeken gebied steeds kleirer, maar het onderzoek in het algemeen steeds 
intensiever. Na iedere fase bestaat de mogelijkheid dat tereinen worden vrijgegeven. 
Tevens is het mogelijk dat een rase wordt overgeslagen, omdat deze geen nieuwe 
informatie toevoegt. De uiteindelijke opties staan onderaan genoemd en kunnen 
per vindplaats verschillen.

RAAP-rapport 764 f eindversie 24-01-2002 [32]
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1. Samenvatting

Het plangebied Emmelhage is een agrarisch gebied ten noordwesten van de bebouwde kom van Emmeloord 
in de gemeente Noordoostpolder. De gemeente is voornemens dit gebied te ontwikkelen als 
woningbouwlocatie, een logische uitbreiding op de bestaande stad. Het plangebied beslaat in totaal iets minder 
dan 185 ha.
Bij het opstellen van de structuurvisie is door de Provincie Flevoland geadviseerd een inventariserend 
archeologische veldonderzoek (booronderzoek) te laten uitvoeren om mogelijke archeologische waarden in 
kaart te brengen. Dit onderzoek is in 2001 door RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van de 
gemeente uitgevoerd1. Naar aanleiding van de resultaten van dit onderzoek heeft de gemeente Vestigia 
gevraagd het uitgevoerde archeologisch onderzoek en de bijbehorende aanbevelingen te evalueren en advies 
uit te brengen over te nemen vervolgstappen. Uitgangspunt daarbij is te onderzoeken hoe de 
woningbouwdoelstelling, zoals in de structuurvisie staat aangegeven, kan worden gerealiseerd met zo gering 
mogelijke schade aan het bodemarchief en welke maatregelen op het gebied van fysieke bescherming en 
aanvullend onderzoek eventueel nodig zijn. Op basis van de beschikbare documentatie heeft Vestigia hiervoor 
een plan van aanpak ontwikkeld en globaal doorberekend op de archeologische, stedenbouwkundige en 
financiële consequenties.
Op het tot nu toe uitgevoerde vooronderzoek valt het een en ander op te merken. Dit betreft zowel 
archeologisch inhoudelijke aspecten als lacunes met betrekking tot de wijze waarop invulling is gegeven aan de 
specifieke vragen voor te nemen vervolgstappen.
Voor wat betreft mogelijke vervolgstappen mag geconcludeerd worden dat de mogelijkheid zeker aanwezig is 
om de woningbouwopgave te realiseren en toch op een verantwoorde wijze de archeologische relicten veilig te 
stellen. Wel is er sprake van aanvullende kosten en/of consequenties in de vorm van aanvullend onderzoek in 
het westelijke gedeelte van het plangebied in combinatie met een mogelijke aanpassing van hetzelfde gedeelte 
van inrichtingsplan indien daar daadwerkelijk archeologische waarden worden aangetoond.
Concreet adviseert Vestigia over te gaan tot een verdichtend (waarderend) booronderzoek in twee geselecteerde gebieden ter 
hoogte van de strandwal in het westelijk deel van het plangebied en in één gebied in de oostelijk gelegen dekgandvlakte, met als 
mogelijk uitvloeisel het uitsparen van enkele waardevolle archeologische vindplaatsen in dege gones. Deze aanpak wordt naast 
enkele alternatieven in dit advies nader toegelicht. 1

1 De Boer en Jansen (2001), RAAP-rapport 764
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2. Inleiding

Het plangebied Emmelhage, ten noordwesten van de bebouwde kom van Emmeloord is een landschappelijk 
uniform agrarisch gebied, met een opstrekkende noord-zuidgerichte blokverkaveling. De gemeente is 
voornemens dit gebied van circa 185 ha. te ontwikkelen als woningbouwlocatie, als logische uitbreiding op de 
bestaande kern.
Op de indicatieve kaart van archeologische waarden (IKAW) van de ROB heeft het gebied een lage 
archeologische verwachting. Wel liggen in de nabijheid enkele zones met een middelhoge verwachting. Min of 
meer hetzelfde geldt voor de aanduiding op de provinciale archeologische monumentenkaart. In de omgeving 
staan enkele gebieden aangemerkt als zijnde van archeologische betekenis. In overleg met de Provincie 
Flevoland is desalniettemin besloten om in een vroegtijdig stadium een archeologisch vooronderzoek uit te 
voeren in het gebied. Met name om risico’s bij de verdere ontwikkeling uit te sluiten. Gekozen is voor de 
methode van een karterend booronderzoek.
Dit onderzoek is in het najaar van 2001 door RAAP Archeologisch Adviesbureau in opdracht van de 
gemeente uitgevoerd2. Op basis van het booronderzoek is door RAAP een aantal landschapsgenetische 
kaarten en bodemprofielen opgesteld, waaruit tenslotte een archeologische verwachtingskaart is gegenereerd. 
De belangrijkste uitkomsten van dit rapport zijn:
- de pleistocene ondergrond lijkt te bestaan uit een van oost naar west licht afhellende dekzandvlakte 

waarin geen uitgesproken toppen zijn te onderscheiden;
- in het westen van het plangebied is op de pleistocene ondergrond op een later moment een noordwest- 

zuidoost-gerichte strandwal (zandrug) afgezet. Deze rug heeft in eerste instantie als een barrière 
gefungeerd bij het verdrinkingsproces en de afzetting van jongere sedimenten;

- nadat de strandwal is doorbroken is het gebied geheel verdronken en bedekt met jongere afzettingen van 
klei en veen. Op dat moment was het hele gebied niet meer geschikt voor menselijke bewoning;

- bij het onderzoek is niet onomstotelijk vastgesteld dat er vindplaatsen in het gebied aanwezig zijn. Wel 
zijn in een aantal boringen aanwijzingen gevonden die zouden kunnen wijzen op bewoonde plekken uit de 
vroege prehistorie binnen het plangebied. Het gaat daarbij om de hoogste delen van het pleistocene 
oppervlak en top en de flanken van de strandwalafzettingen;

De gemeente heeft Vestigia b.v., Archeologie &T cultuurhistorie gevraagd het tot nu toe uitgevoerde archeologisch 
vooronderzoek te evalueren en advies uit te brengen over eventuele noodzakelijke vervolgstappen. 
Uitgangspunt daarbij is te onderzoeken hoe de woningbouwdoelstelling, zoals in de structuurvisie aangegeven, 
kan worden gerealiseerd met zo gering mogelijke schade aan het bodemarchief en welke maatregelen op het 
gebied van fysieke bescherming en documenterend onderzoek eventueel nodig zijn. In de volgende paragraaf 
worden de uitkomsten van het RAAP-onderzoek kort geëvalueerd en worden een aantal kanttekeningen 
geplaatst die het uitgangspunt vormen voor de door Vestigia voorgestelde vervolgacties. Die vervolgacties 
worden beschreven in hoofdstuk 5.

2 De Boer en Jansen (2001), RAAP-rapport 764

Vestigia b.v., Archeologie en cultuurhistorie 3



3. Evaluatie archeologisch vooronderzoek

Ter verduidelijking en onderbouwing van het onderstaande advies is het noodzakelijk een aantal
kanttekeningen te plaatsen bij het uitgevoerde vooronderzoek en de rapportage daarover.

1. Het RAAP-rapport geeft een duidelijk beeld van de geologische wordingsgeschiedenis van het plangebied 
en de directe omgeving. Het gedetailleerde booronderzoek maakt het mogelijk zowel de verticale als 
horizontale stratigrafie van de ondergrond nauwkeurig te beschrijven. De bijbehorende kaartbeelden en 
profielen zijn helder en vormen een goede ondersteuning van de beschrijvingen in de tekst3. Er is dan ook 
geen reden om te twijfelen aan de conclusies met betrekking tot de landschapsgenese.

2. In de kaartbijlage worden twee reliëfkaarten afgebeeld van respectievelijk de hoogteligging van de 
pleistocene ondergrond en van de hoogteligging van de strandwalafzettingen. Voor de legenda is gebruik 
gemaakt van hoogteverschillen van slechts 25 cm. Dit leidt voor het hele plangebied visueel tot een, op 
het eerste gezicht, zeer reliëfrijke ondergrond. In werkelijkheid komt het echter neer op een minimaal 
hoogteverval van vrijwel nergens meer dan 1 tot 1,5 meter over van oost naar west een lengte van meer 
dan 2 km. Omdat de reliëfkaart ook het belangrijkste uitgangspunt vormt voor de archeologische 
verwachtingskaart ontstaat ook daar, zeker voor het oostelijk deel van het plangebied, een grillig beeld van 
kleine gebieden van afwisselend lage, middelhoge en hoge verwachting. Het is de vraag of dit een 
representatieve en reële weergave is.

3. De conclusies voor wat betreft de archeologische verwachting zijn behalve op het reliëf, ook gebaseerd op 
de mate van intactheid van het bodemprofiel in de top van het dekzand. In het rapport wordt gesteld dat 
in slechts 28 boringen is vastgesteld dat de top van het dekzand is geërodeerd. Deze liggen vooral in het 
zuidwestelijke deel van het plangebied. In hoeverre dan automatisch geldt dat bij alle overige boringen de 
top niet geërodeerd is, valt moeilijk na te gaan. Slechts voor 15 boringen (het lengteprofiel A-B) wordt de 
boorkolom afgebeeld. Daarbij valt op dat ook bij een aantal als ‘niet geërodeerd’ beschreven boringen dan 
wel de A-, dan wel de B-horizont afwezig is. Voor het oostelijk deel van het onderzoeksgebied wordt 
voorts niet duidelijk of op het dekzand nu veen is afgezet of dat er juist sprake is van detritus(gyttja). Dit 
kan nogal een verschil maken bij de beoordeling van de verspoelingskans in dat gebied.

4. Alle boringen zijn door RAAP beoordeeld op archeologische indicatoren. Waar deze zijn gevonden is 
aangegeven. Archeologische indicatoren die worden onderscheiden zijn: houtskool (veel/weinig) en bot 
(onverbrande vissenbotten). Voor beide categorieën geldt echter dat zijn niet ondubbelzinnig op 
menselijke activiteit hoeven te duiden. Houtskool kan ook als gevolg van natuurlijke processen in de 
bodem zijn gekomen en ook vissenbotten kunnen in een voormalige zeebodem als gevolg van natuurlijke 
formatieprocessen zijn afgezet. Opvallend is dat bij geen van de boringen voor archeologen “primaire”, 
oftewel ondubbelzinnige, archeologische indicatoren zijn aangetroffen. Hierbij kan gedacht worden aan 
fragmenten bewerkt vuursteen, rode oker, aardewerk of verbrand dierlijk bot. In tegenstelling tot 
houtskool en vissenbotten duiden deze vondstcategorieën meestal wel direct op menselijke activiteiten uit 
het verleden ter plaatse.

5. De aangetroffen secundaire archeologische indicatoren komen niet altijd uit afzettingen die duiden op 
intacte archeologische vindplaatsen. Zo lijkt nogal wat van het aangetroffen houtskool afkomstig te zijn 
uit de zogenaamde Unioklei-afzettingen aan de oostkant van de strandwal. Dit kan duiden op materiaal in 
een verspoelde context. Het RAAP-rapport geeft hierover onvoldoende uitsluitsel.

6. Het onderzoek was primair bedoeld om een gedetailleerde verwachtingskaart voor het onderzoeksgebied 
te ontwerpen en niet direct om archeologische vindplaatsen op te sporen. De belangrijkste conclusies, 
zoals de aanwezigheid van een strandwal, Unioklei er direct voor en direct achter en een dekzandvlakte

3 Het verdient aanbeveling om hoogtekaarten e.d. mede af te beelden met maatvoering t.o.v. van het huidige maaiveld en 
niet alleen gerelateerd aan NAP. Met name indien kaarten een onderdeel vormen van inrichtingsvraagstukken is de vraag 

hoe diep geconstateerde fenomenen liggen meestal het meest relevant.
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verder naar het oosten konden echter ook al uit de bestaande literatuur worden afgeleid4. Hoewel de 
ligging van de diverse landschapselementen nu goed is vastgelegd is het de vraag of dit niet met een veel 
kleiner aantal boringen had gekund. Gezien het grote aantal boringen dat is gezet, is het resultaat in relatie 
tot vergelijkbare zoekgebieden in de polder archeologisch gezien vervolgens ook nog eens vrij mager5.

Vestigia concludeert dat archeologische vindplaatsen niet zijn aangetoond, hooguit dat op een aantal plaatsen 
binnen het plangebied sprake is van een matig hoge verwachting. Voor het ontwerpen van een 
vervolgstrategie geeft het RAAP-onderzoek wel enig, maar in een aantal opzichten eigenlijk ook weer 
onvoldoende, houvast.

4 Zie bijvoorbeeld Gotjé (1993) en Wiggers (1955).

5 Vergelijk de resultaten van Emmelhage met bijvoorbeeld vlakdekkend vooronderzoek in de omgeving van Almere of 
Swifterbant.

Vestigia b.v., Archeologie en cultuurhistorie 5



4. Wettelijk en beleidsmatig kader

Het archeologiebestel is sterk in beweging. Dit heeft alles te maken met de aanstaande implementatie van het 
Europese Verdrag van Malta ter bescherming van het archeologisch erfgoed in de Nederlandse situatie. Het 
wetsvoorstel voor aanpassing van de monumentenwet en enkele andere wetten ligt op dit moment voor advies 
bij de Raad van State. Hoewel door veel instanties hierop al geanticipeerd wordt, geldt formeel nog steeds het 
huidig regime van de Monumentenwet 1988 en de enkele aanvullende beleidsregels in het kader van het 
interim-beleid dat de staatssecretaris per 1 oktober 2001 heeft afgekondigd. Deze laatste heeft vooral 
betrekking op de uitvoering van archeologische werkzaamheden en niet op de planprocedure.

Wat betreft de wettelijke voorschriften rond de archeologie zijn in het kader van een verdere 
bestemmingsplanprocedure vooral de volgende kaders van belang:

* de toetsing door de PPC en de goedkeuring van het bestemmingsplan door gedeputeerde staten op grond 
van art. 11 WRO/BRO;

* wettelijke bescherming als archeologisch monument op grond van art. 3 van de Monumentenwet 1988.

Ad 1) Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan dient onderzoek gedaan te worden naar de bestaande 
toestand en de gewenste ontwikkeling. Voor wat betreft de cultuurhistorische, en daarmee ook de 
archeologische, waarden is er sprake van een relatie met de algemene onderzoeksverplichting op grond van 
art. 9 WRO. De PPC’s zijn de laatste jaren in toenemende mate alert op de aanwezigheid van archeologische 
en cultuurhistorische paragrafen in ontwerpbestemmingsplannen buitengebied. Indien onvoldoende 
informatie aanwezig is, wordt bij reële archeologische verwachtingen vaak om aanvullend onderzoek gevraagd. 
Hoe ver dit onderzoek moet gaan is, zo ook in het geval van Emmelhage, vaak een punt van discussie.

Indien de aanwezigheid van archeologische waarden is vastgesteld, dienen deze te worden gewaardeerd 
volgens algemeen geldende criteria voor waardering en selectie. Omdat in het geval van Emmelhage geen 
waarden zijn vastgesteld is waardering (nog) niet aan de orde.

De volgende stap is het aangeven in het bestemmingsplan hoe met vastgestelde, behoudenswaardige, 
archeologische waarden wordt omgegaan. Algemene beleids- en toetsingsuitgangspunten van 
Rijkserfgoedinstellingen (vertegenwoordigd in de PPC) en Provincie zijn:
- bescherming van waardevolle archeologische relicten waar mogelijk in situ, dus inpassing in de nieuwe 

situatie;
- indien dit niet mogelijk is, documentatie en ontsluiting van de archeologische informatie via aanvullend 

onderzoek.

Ad 2) In principe staat het rijksbeschermingsbeleid en —programma van archeologische monumenten los van 
de bestemmingsplanproblematiek. De ROB kan op grond van haar eigen beleidsprioriteiten terreinen bij de 
minister voordragen voor bescherming als archeologisch monument. Indien bescherming of voorbescherming 
van toepassing zijn dan is altijd een vergunning van de minister vereist om bodemverstorende activiteiten — 
dus ook bouwen — op een dergelijk terrein uit te voeren.

In theorie kan de ROB, na vaststelling van behoudenswaardige resten, ook in Emmelhage overgaan tot een 
beschermingsprocedure. In de praktijk zal dit niet gebeuren zolang de bestemmingsplanprocedure loopt. In de 
praktijk wordt wettelijke bescherming tegenwoordig meestal toegepast als sluitstuk van een inrichtingsplan. Bij 
het vooroverleg wordt het instrument echter soms wel op tafel gelegd om druk uit te oefenen.
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Een ander (theoretisch) drukmiddel is de mogelijkheid van de minister (ROB) om op grond van art. 49 van de 
Monumentenwet (1988) bij uitvoering van grondwerken het werk stil te leggen indien vondsten van 
oudheidkundige waarden worden aangetroffen, met andere woorden, indien het bouwplan onverhoeds 
doorgang vindt zonder voorafgaand archeologisch onderzoek en er dan tijdens de uitvoering vondsten gedaan 
worden, om alsnog tot onderzoek over te gaan.

In de praktijk worden beide instrumenten in Nederland in situaties als rond Emmelhage nauwelijks toegepast 
en zeker niet indien er sprake is van bestuurlijk overleg in het kader van een bestemmingsplan.

Voorlopig is er echter nog steeds geen sprake van vastgestelde waarden, maar slechts van een 
verwachtingsbeeld. Belangrijk is om in een volgende stap aannemelijk te maken dat van feitelijke resten geen 
sprake is, of eventueel wel aangetoonde resten nauwkeurig te begrenzen en nader te waarderen. Vanuit een 
oogpunt van verantwoord beleid en ruimtelijke kwaliteit, is het pas dan aan te bevelen in het inrichtingsplan 
van Emmelhage aangetoonde archeologische waarden zoveel mogelijk te beschermen.
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5. Mogelijke vervolgstappen

Op grond van de resultaten van het archeologisch vooronderzoek is door de uitvoerders van het onderzoek 
(RAAP) een aantal vervolgstappen geadviseerd. Deze beschouwen we als alternatief A.

* Alternatief A (RAAP)
1. het inrichtingsplan bij voorkeur op zodanige wijze aanpassen dat geen bodemingrepen plaatsvinden tot 

het niveau van de strandwal- en dekzandafzettingen;
2. in alle zones met een hoge archeologische verwachting een verdichtend, karterend booronderzoek 

uitvoeren (meer boringen en grotere boordiameter) om vast te stellen of inderdaad vindplaatsen aanwezig 
zijn;

3. voor de zones met een middelhoge verwachting in het plan van aanpak voor het onder 2 genoemde 
onderzoek een meerwerkoptie inbouwen om ook deze zones, indien gewenst, bij het aanvullend 
onderzoek te kunnen betrekken;

4. tevens zou in het bestemmingsplan op deze gebieden een aanlegvergunningenstelsel moeten komen te 
rusten.

5. alleen voor de gebieden met een lage verwachting worden geen vervolgacties voorgesteld.

Deze aanbevelingen hebben grote stedenbouwkundige, bouwtechnische en financiële consequenties. Zelfs 
zodanig dat de realisatie van het bestemmingsplan in gevaar komt. Een dergelijk aanvullend booronderzoek 
zou betekenen dat minimaal nog eens 700 tot 900 boringen gezet moeten worden op de onder alternatief B 
beschreven wijze. De kosten daarvan bedragen ca. C 150.000,-. Voorts wordt door RAAP niet aangegeven wat 
dient te gebeuren wanneer bij verder vooronderzoek onverhoopt wel archeologische resten worden 
aangetroffen.

Vestigia heeft vanuit de archeologische praktijk enkele alternatieven bekeken die vanuit de doelstellingen van 
het vigerende archeologisch monumentenzorg- en ruimtelijke ordeningsbeleid in meer of mindere mate 
acceptabel geacht mogen worden. Gezocht is naar oplossingen die beter in verhouding staan tot de reële kans 
op archeologische resten en een geringere belasting geven voor de plankosten en de tijdsplanning. Een 
belangrijk discussiepunt in dit verband is de vraag hoeveel boringen nodig zijn om zeker te kunnen zijn dat 
geen archeologische vindplaatsen gemist zijn. Voor bepaalde landschapstypes zijn daarvoor redelijke 
ervaringscijfers bekend. Voor andere, en daartoe behoort ook de dekzandvlakte die het hele oostelijk deel van 
het plangebied beslaat, ontbreken deze eigenlijk, ook al omdat over de relatie tussen de prehistorische 
bewoning en dit landschap eigenlijk niet veel bekend is. Tegen deze achtergrond komen wij tot de 
alternatieven B, C en D:

* Alternatief B: selectief aanvullend booronderzoek 
Voorgesteld wordt om te beginnen met:
1. een aanvullend booronderzoek in de zone met de hoogste archeologische verwachting, de strandwal in 

het westelijk deel van het plangebied. Het is niet nodig om in eerste instantie de hele strandwal uit te 
boren. Op basis van de verwachtingskaart is het gebied met de hoogste verwachting ongeveer 30 ha. 
groot. Voor vergelijkbaar archeologisch vooronderzoek in Almere is op wetenschappelijke gronden 
berekend dat indien 400A van een bepaald landschapstype wordt onderzocht hieraan statistisch gezien een 
betrouwbare uitspraak over het hele gebied mag worden ontleend. Aangezien het in dit geval op 
geogenetische gronden niet mogelijk is om één aaneengesloten gebied te selecteren is ervoor gekozen om 
op de strandwal twee representatief gebieden van in totaal 12 ha. aan te wijzen voor verder onderzoek (zie 
bijlage). In deze gebieden wordt vervolgens om de 25 meter geboord met een boor met een diameter van 
15 cm tot in het pleistocene zand. De boorkernen worden gezeefd op archeologische indicatoren. In 
totaal zouden dan 200 aanvullende boringen nodig zijn. Gedetailleerde profielbeschrijvingen zijn wellicht 
niet nodig, omdat alleen gericht gekeken wordt naar archeologische indicatoren;
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2. Geadviseerd wordt om eveneens enkele verdichtende boringen te zetten rondom een van de zogenaamde 
pleistocene opduikingen met houtskoolconcentraties in het oostelijk deel van het plangebied 
(dekzandvlakte), bijvoorbeeld in de buurt van de RAAP-boringen 508, 524 en 538 (zie bijlage). Maximaal 
25 boringen zouden hier kunnen volstaan. Het doel is vast te stellen of het door RAAP ontworpen 
verwachtingsbeeld voor het landschapstype in het oostelijk gebied inderdaad een voorspellende waarde 
heeft. Is dit zo dan zou het in het vervolg in vergelijkbare situaties probleemloos kunnen worden 
toegepast. Indien dit niet het geval is, dan moet getwijfeld worden of de gevolgde methodiek voor de 
dekzandvlakte wel zo functioneel is. Aangezien de gemeente Noordoostpolder hier voor toekomstige 
bouwlocaties baat bij kan hebben is deze geringe extra investering zeker verantwoord.

3. Indien het resultaat negatief blijft, m.a.w. nog steeds geen “echte” archeologische indicatoren worden 
aangetroffen, zouden op archeologische gronden geen beperkingen meer mogen worden gegeven aan de 
verdere ontwikkeling van het gebied.
Indien op de strandwal wel archeologische indicatoren worden aangetroffen, zou afhankelijk van het 
resultaat overwogen moeten worden hetzij het onderzoek uit te breiden tot de hele strandwal dan wel 
direct over te gaan tot beschermende maatregelen in de vorm van planaanpassing.
Indien rond de aangewezen plaats in het oostelijke deel duidelijke archeologische resten worden 
aangetoond, zou overwogen moeten worden hier een noodopgraving te doen plaatsvinden om in ieder 
geval de aard en datering van de vindplaats vast te stellen. Planaanpassing zou gezien de geringe omvang 
van de te verwachten vindplaats(en) in dit gebied eventueel nog overwogen kunnen worden, maar lijkt 
gezien de geringe kans op voorhand een te extreme maatregel. Het valt te overwegen om bij een 
noodzakelijk kleinschalig noodonderzoek in het oostelijk gebied, in overleg met de provinciaal 
archeoloog, de regionale amateurarcheologen te betrekken. Op die manier kunnen de waarnemingen niet 
alleen een wetenschappelijke, maar ook een educatieve meerwaarde krijgen.

4. Omdat bij de realisatie van het bestemmingsplan gekozen wordt voor een gefaseerde uitvoering en 
begonnen wordt met de invulling van het oostelijk deel van het plangebied, zou de bovengenoemde 
aanpak geen belemmering voor de verdere planning hoeven te betekenen. Het beperkte booronderzoek in 
het oostelijk gebied en de onwaarschijnlijke vervolgactie hoeft geen vertraging op te leveren. Voor het 
uitwerken van de eventuele consequenties van de resultaten van het onderzoek op de strandwal is meer 
tijd beschikbaar omdat dit deel van het plan pas over enkele jaren wordt uitgevoerd.

Kosten
De kosten van het voorgestelde aanvullende booronderzoek worden geraamd op 6 50.000,- tot 6 60.000,- 
inclusief rapportage. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde boordiepte van twee tot drie meter en uitvoering 
met de hand. Wij baseren ons daarbij op gemiddelde tarieven van verschillende archeologische 
prospectiebedrijven. Eventueel kan overwogen worden het onderzoek machinaal uit te voeren met een 
zogenaamde mechanische avegaarboor. Op deze wijze is waarschijnlijk een kostenbesparing mogelijk (10- 
200Zo?). Het verdient aanbeveling de aanbesteding in concurrentie te doen plaatsvinden op basis van een 
gedetailleerd programma van eisen of archeologisch bestek6.

* Alternatief C: de telefooncelmethode
Indien archeologische vindplaatsen met enige zekerheid zouden kunnen worden afgebakend, zou ook gekozen 
kunnen worden de kwaliteit daarvan nader te bepalen door het aanleggen van enkele kleine, verticaal uit te 
graven proefputten tot in het pleistocene zand. Door drie van de vier zijkanten van de put met metalen platen 
te verstevigen en bronbemaling toe te passen kan zonder risico de bodemopbouw en het vondstniveau op de 
aanwezigheid van sporen worden beoordeeld. De archeologisch interessante lagen worden vervolgens 
bemonsterd en geanalyseerd.
Deze methode is het meest doeltreffend wanneer een vindplaats onomstotelijk is aangetoond en de noodzaak 
tot een opgraving beoordeeld en begroot moet worden. In Emmelhage zouden rond twee of drie van de

6 Het schrijven van een PvE of bestek en een aanbestedingsadvies over de ingeleverde offertes wordt, afhankelijk van de 
mate van gedetailleerdheid, geraamd op tussen 6 700 en 6 2000.
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aangetroffen houtskoolconcentraties op de strandwal een dergelijke aanpak overwogen kunnen worden. Op 
basis van de resultaten zouden vervolgens via boringen de begrenzingen van de vindplaats kunnen worden 
opgezocht.
Voordeel is dat, indien een vindplaats wordt vastgesteld, direct meer inzicht wordt geboden in de aard, 
kwaliteit en datering, waardoor een besluit over de noodzaak van vervolgacties, zoals onder B.3 en B.4 
beschreven eerder genomen kan worden. Nadeel is dat dit soort putjes onvoldoende zekerheid bieden over de 
rest van het gebied, indien bijvoorbeeld niets wordt aangetroffen. Verwacht mag worden dat de provincie de 
voorkeur zal geven aan, eerst, een aanvullend booronderzoek op een representatief deel van de strandwal, 
alvorens nog verder in te zoomen op een bepaald deel ervan.

Kosten
De kosten van een proefputtenonderzoek worden geraamd op 6 10.000,- tot 6 15.000,- per proefput, inclusief 
rapportage. Hierbij is uitgegaan van een gemiddelde diepte van 2,5 tot 3 meter. Wij baseren ons daarbij op de 
gemiddelde tarieven van verschillende archeologische bedrijven. Aangezien zeker vier putten nodig zullen zijn 
voor een enigszins representatieve steekproef, biedt deze aanpak ook kostentechnisch gezien niet al te veel 
voordelen. Daarnaast is de methode meer belastend voor de eigenaren en grondgebruikers.
Het verdient ook hier aanbeveling de aanbesteding in concurrentie te doen plaatsvinden op basis van een 
gedetailleerd programma van eisen of archeologisch bestek7.

* Alternatief D: geen verdere archeologische maatregelen en in beroep gaan tegen een eventuele afwijzing van het 
bestemmingsplan door de Provincie

Zoals gezegd is het de vraag of het provinciaal bestuur op grond van WRO meer onderzoek dan het reeds 
uitgevoerde kan verlangen. De gemeente zou zich op het standpunt kunnen stellen dat aan de 
onderzoeksplicht is voldaan en dat onvoldoende bewijs voor de aanwezigheid van behoudenswaardige 
archeologische relicten is gevonden. De kans op een succesvolle bezwaarprocedure is moeilijk in te schatten. 
Deze hangen mede samen met factoren die buiten de specifiek archeologische kant liggen. Zo speelt de 
financiële haalbaarheid een belangrijke rol in relatie tot de maatschappelijke noodzaak en het wel of niet 
aanwezig zijn van alternatieve locaties waar de archeologische bezwaren kleiner zijn. Indien onderbouwd kan 
worden dat excessieve archeologiekosten een doorslaggevende rol gaan spelen bij de realisatie, kan eventueel 
een beroep gedaan worden op een bijdrage in de kosten door de provincie of het ministerie van OCenW. In 
hoeverre een dergelijk beroep succes heeft hangt mede af van de voorgeschiedenis van het project en de 
actuele stand van zaken rond de bijdrageregelingen8.

Tot slot
Vestigia geeft de voorkeur aan alternatief B. De kans op goedkeuring/draagvlak bij bevoegd gezag (provincie) 
van de elk van de voorgestelde vervolgstappen wordt aanzienlijk verhoogd indien in het inrichtingsplan op 
enigerlei wijze de eventuele archeologische geschiedenis van het gebied tot uitdrukking kan worden gebracht 
of gevisualiseerd. Dit kan op vele manieren en via vele stedenbouwkundige concepten gebeuren.

7 Het schrijven van een PvE of bestek en een aanbestedingsadvies over de ingeleverde offertes wordt, afhankelijk van de 

mate van gedetailleerdheid, geraamd op tussen 6 700 en 6 2000.
8 Of de subsidieregeling van OcenW in 2002 nog geldt is op dit moment namelijk niet duidelijk.
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Toetsing Inventariserend Veldonderzoek Emmelhage, Onderzoek en rapportage Grontmij in opdracht van de gemeente Noordoostpolder

1 Inleiding

Op verzoek van de gemeente Noordoostpolder heeft Vestigia het conceptrapport van de Grontmij 
over het Plangebied Emmelhage te Emmeloord getoetst aan de resultaten van het eerdere onderzoek 
en het daaropvolgende advies van Vestigia. Vervolgens zijn ook de conclusies en aanbevelingen 
beoordeeld. Daarbij zijn betrokken onze recente ervaringen bij de voorbereiding en de uitvoering van 
het onderzoek in een vergelijkbare landschappelijke context (duintop) van vergelijkbare ouderdom in 
de Harnaschpolder te Schipluiden, waarvoor de tweede auteur als projectverantwoordelijke namens het 
Hoogheemraadschap Delfland optreedt. Een andere goed vergelijkbare vindplaats is die in het tracé 
van de N31 (Leeuwarden-Nijega). Ook hiervan zijn recente karteringsgegevens bekend die als 
referentiekader gebruikt kunnen worden. Wij geven hieronder kort samengevat onze overwegingen en 
ons advies voor een eventueel vervolgtraject weer. De publicaties van de in de tekst genoemde 
referentieonderzoeken zijn terug te vinden onder Verantwoording.
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Toetsing Inventariserend Veldonderzoek Emmelhage, Onderzoek en rapportage Grontmij in opdracht van de gemeente Noordoostpolder

2 Algemene opmerkingen

Over het door Grontmij uitgevoerde onderzoek en de rapportage valt niet zo veel op te merken. Wij 
denken dat het basiswerk naar behoren is uitgevoerd. Er wordt weliswaar aandacht besteed aan, en 
illustraties opgenomen over, houtskoolvoorkomens, waarbij men zich af kan vragen of dat allemaal 
nodig is en veelzeggend is. Wellicht is dit verklaarbaar door gebrek aan andere uitkomsten.

De belangrijkste omissie is dat in het rapport geen uitspraken worden gedaan over de intactheid van 
het bodemprofiel en de aan- of afwezigheid van een duidelijke leeflaag of A-horizont op de strandwal. 
Ook het RAAP-onderzoek was daarin niet altijd even duidelijk en blijkbaar is het de Grontmij ook niet 
opgevallen. Voor het verwachtingsbeeld zijn uitspraken over een eventuele begraven a-horizont van 
belang (zie onder). Onze conclusie blijft dat op de strandwal op de meeste plaatsen geen sterk 
ontwikkelde a-horizont aanwezig is.

Onze derde opmerking is van procedurele aard. Het is niet verstandig van de opdrachtnemer om de 
resultaten van het onderzoek al met de provinciaal archeoloog te bespreken en samen naar een 
conclusie toe te werken, voordat de opdrachtgever van de resultaten in kennis is gesteld.
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Toetsing Inventariserend Veldonderzoek Emmelhage, Onderzoek en rapportage Grontmij in opdracht van de gemeente Noordoostpolder

3 Overwegingen

Er gold op basis van het RAAP-onderzoek een matig hoge archeologische verwachting voor de 
strandwal. De verwachting betrof met name vroeg- en midden-Neolithische bewoning, wat was 
ingegeven door de bevindingen van de laatste jaren met het onderzoek van P14, de A27 en de visweren 
in Emmeloord, naast verscheidene kleinere veldonderzoeken, maar ook vergelijkbare locaties in de 
Harnaschpolder (Schipluiden) en Zandwerven in het westelijk kustgebied.
Recentelijk zijn (potentiële) vindplaatsen uit deze periode wel vaker het object van studie geweest, 
zodat we in ieder geval kunnen stellen dat ze regionaal (provinciaal) niet bijzonder zeldzaam zijn. Dat 
impliceert dat uitbreiding en investering in verder vooronderzoek alleen maar logisch en verantwoord 
zijn, indien onmiskenbare aanwijzingen voor menselijk verblijf of bewoning zijn aangetroffen.

In het geval van Emmelhage zijn die, ook na het tweede fase onderzoek, nog steeds niet aangetroffen. 
Kan dit berusten op toeval? Ons inziens niet. Er is specifiek gezocht naar de archeologische 
nalatenschap van een samenleving die in hoge mate mobiel was. Ze maakten seizoensgebonden 
tochten door een leefgebied, waarbij jaren achtereen dezelfde locaties werden bezocht. In deze periode 
transformeerde die samenleving van jagers/verzamelaars zich tot veetelers en tot een 
boerengemeenschap met gemengde landbouw. Zij het waarschijnlijk nog altijd wel met een redelijk 
nomadisch bestaan. Een strandwal van deze dimensie leent zich bij uitstek voor langer verblijf, niet 
alleen voor "special activity camps" maar ook voor grotere familiegroepen die jagen, vissen, veehoeden 
en kleinschalige akkerbouw combineerden. Dat betekent dat zij, met inbegrip van regelmatige 
terugkeer op zo'n plaats, een archeologische nalatenschap achterlaten die oppervlakte beslaat van 
enkele tientallen m2. Zo'n vindplaats kan niet door de mazen van het gehanteerde boornet zijn 
gevallen. In die verblijfsperioden is natuurlijk veelvuldig vuur gestookt, maar ook is er andersoortig 
cultureel afval zoals aardewerk, vuursteen, natuursteen en ook verbrand bot. Het is zeer indicatief dat 
met dit hoge aantal boringen zulke indicatoren niet zijn gevonden.
In vergelijkbare omstandigheden en met vergelijkbare of zelfs minder dichte boorgrids worden deze 
vindplaatsen elders wel opgespoord. Een goed recent voorbeeld is het RAAP-onderzoek in de 
verlenging van de Rijksweg N31 in Friesland.

Tot slot valt op dat er geen sprake lijkt van een duidelijke bodemontwikkeling in de strandwal. Er heeft 
zich geen bijzondere leeflaag/A-horizont ontwikkeld. Bij vindplaatsen in vergelijkbare condities valt 
toch steeds op dat er sprake bodem is van duidelijke bodemvorming, mede door de aanwezigheid van 
mensen veroorzaakt.

Niet valt uit te sluiten dat ergens op de strandwal sprake is geweest van een klein en zeer tijdelijk 
(jacht)kamp, waarbij nauwelijks archeologisch materiaal is aangereikt. Zo'n vindplaats, die over het 
algemeen ook minder informatief is, laat zich zeer lastig opsporen of uitsluiten. De voorgestelde 
proefsleuven bieden daartoe ook geen zekerheid.
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Toetsing Inventariserend Veldonderzoek Emmelhage, Onderzoek en rapportage Grontmij in opdracht van de gemeente Noordoostpolder

4 Conclusie
Wij achten de kans dat in het gebied waardevolle archeologische resten aanwezig zijn zo 
langzamerhand minimaal. Was de kans al klein, dan is deze nu nog kleiner geworden. Extra 
proefsleuven hebben alleen de functie van een zoektocht naar de spreekwoordelijke speld in de 
hooiberg. Zit er niets in, dan kan het eventuele tijdelijke kampje er nog steeds naast liggen. 
Ondertussen heeft het hele gebied in bijna 1000 boringen nog geen enkele eenduidige indicatie 
opgeleverd! Op de vergelijkingsschaal scoort Emmelhage dan ook veel lager dan bijvoorbeeld 
Waterloopbos.
Ons inziens is het maatschappelijk, maar ook onderzoekstechnisch, niet verantwoord om op basis van 
de conclusies van het uitgevoerde veldonderzoek nog eens een aanvullend archeologisch onderzoek 
voor te stellen. De gemeente heeft in alle redelijkheid gedaan wat verwacht mocht worden.

Vanwege de wetenschappelijke of methodisch-technische problematiek rond het opsporen en 
waarderen van vindplaatsen in de regio is het voorstelbaar dat erfgoedbeherende instanties het 
onderzoeksgebied nader zouden willen beschouwen. Vanuit die optiek zou het op de weg van de 
provincie of de ROB moeten liggen om dat onderzoek te uit te voeren en te bekostigen, opdat nadien 
in vergelijkbare situaties, meer op maat gesneden en overtuigender uitspraken over verwachtingen 
kunnen worden geformuleerd.
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Toetsing Inventariserend Veldonderzoek Emmelhage, Onderzoek en rapportage Grontmij in opdracht van de gemeente Noordoostpolder

5 Advies
Wij adviseren om het conceptrapport met de provincie te bespreken en daarbij aan te geven dat de 
gemeente op basis van deze uitkomsten geen aanleiding ziet om verder onderzoek uit te voeren. De 
Provincie moet de gemeente maar van het tegendeel zien te overtuigen, en dan met voorbeelden 
illustreren, waar in vergelijkbare omstandigheden met een zo'n geringe indicatie door middel van nog 
meer (sleuven)onderzoek toch een echte vindplaats voor de dag is gekomen. Vestigia kent deze 
voorbeelden niet.

Als wisselgeld of alternatief, bestaat er eventueel nog een beter en veel goedkoper alternatief, voor de 
door de Grontmij voorgestelde proefsleuven. En dat is een bescheiden palynologisch onderzoek. 
Proefsleuven geven geen uitsluitsel of buiten de sleuven zelf nog (andere) vindplaatsen aanwezig 
kunnen zijn. Een palynologisch onderzoek heeft betrekking op het totale landschap.

Het is namelijk zeer denkbeeldig dat in dit milieu pollen zijn bewaard, of juist niet - wat ook een 
bepaalde zeggingskracht heeft - , en met behulp van pollenstudie kan worden bepaald wat de 
menselijke invloed op het paleomilieu in de directe omgeving van de vindplaats is geweest. Vestigia zou 
de gemeente/provincie dan willen voorstellen om bijvoorbeeld een bureau als BIAX, na enige 
voorbereiding, enkele boorkernen te laten steken, en deze methode te beproeven. Het voordeel voor 
de gemeente is dat zij zonder proefsleuven en of een verdichtend boorgrid al veel eerder duidelijkheid 
kan krijgen over mogelijke menselijke aanwezigheid in de hele directe omgeving, en niet alleen binnen 
de eventuele proefsleuf.
De kosten daarvan mogen niet meer zijn dan hooguit enkele 1000-den euro's Een bedrijf als BIAX 
verschaft graag informatie of zo'n onderzoekje in deze landschappelijke context uitvoerbaar is.
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Toetsing Inventariserend Veldonderzoek Emmelhage, Onderzoek en rapportage Grontmij in opdracht van de gemeente Noordoostpolder

6 Verantwoording

Advies inzake het archeologisch vooronderzoek in het kader van het plangebied Emmelhage, gemeente Noordoostpolder, 
Vestigia rapport V63a, Bunschoten 2002.

Plangebied Emmelhage te Emmeloord, een nader inventariserend onderzoek, concept 31 juli 2003 Grontmij 
Utrecht/Houten.

RAAP-rapport 454 — Rijksweg 31 (Leeuwarden-Nijega) C& Knooppunt Ureterpvallaat, een aanvullende archeologische 
inventarisatie: fase 1 (AAI-1), 1999.

RAAP-rapport 529 — Rijksweg 31 Leeuwarden (Hemriksein) - Nijenga, een aanvullende archeologische inventarisatie: fase 
2 (AAI-2), 2000.

RAAP-rapport 764 — Plangebied Emmelhage te Emmeloord (Gemeente Noordoostpolder), een verkennend archeologisch 
onderzoek, G.H. de Boer en B. Jansen, Amsterdam 2002.

RAAP-rapport 771- De Neolithische vindplaats Noordhoorn-strandwal (Harnaschpolder) gemeente Schipluiden, een 
Aanvullend Archeologisch Onderzoek (AAO), P. Deunhouwer. Amsterdam 2002.

RAAP-rapport 785 — Plangebied Waterloopbos (Gemeente Noordoostpolder), een verkennend en karterend archeologisch 
onderzoek, G.H. de Boer en J.W. de Kort, Amsterdam 2002.
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Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld
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datum 10-7-2019
dossiercode 20190710-37-20957

Geachte heer/mevrouw Lex Bechtel,

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven antwoorden op 
de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

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

Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog geen 
aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk vooroverleg, als 
bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet indienen bij Waterschap 
Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of een afspraak te maken.

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

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

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

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

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

2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf



2.1. Thema veiligheid

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

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

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten compartimenteringsdijk, scheidt 
Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken. Buitendijkse regionale keringen beschermen 
buitendijkse gebieden tegen hoog water.

Het plangebied ligt niet buitendijks.

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

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

Streefbeeld
Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de vastgestelde normen.

Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling kan opvangen. 
De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de normering voor wateroverlast. Een 
dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Met de planontwikkeling wordt er netto geen verhard oppervlak in landelijk gebied toegevoegd.

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto oppervlakte 
nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,0% van Bij aanleg van natuurvriendelijke oevers is 
een reductie op de compensatieverplichting mogelijk. Deze reductie is afhankelijk van de extra berging die wordt gecreëerd door de 
toepassing van flauwe taluds (1:4 offlauwer).

* 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/peilbeheer is 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.

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

Dempingen worden gecompenseerd met het graven van een minimaal gelijk oppervlak aan open water met een zelfde drooglegging dat in 
open verbinding staat met het bestaande watersysteem. Voordat met enige demping van water gestart wordt, dient de compensatie van water 
te zijn aangelegd. Voor het dempen van kavelsloten is compensatie nodig.

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.

Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een watergang dient 
te zijn voorzien van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- één zijde van een watergang met breedte tot en met 8 meter, gemeten van insteek tot insteek;
- aan weerszijden van een watergang met een breedte vanaf 9 meter, gemeten van insteek tot insteek.

Bij een talud van minimaal 1:6 of flauwer is geen aparte onderhoudsstrook nodig.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking. 
Dit is maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

^ Begroeiing in de watergang;



^ Breedte watergang van insteek tot insteek;
^ Bodemgrondslag;
^ Hellingsgraad;
^ Obstakels voor onderhoudsmaterieel gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp van het onderhoudspad c.q. obstakelvrije werkstrook:

^ Begroeiing rondom het onderhoudspad;
^ Breedte onderhoudspad;
^ Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Voor watergangen breder dan 24 meter, gemeten van insteek tot insteek, is varend onderhoud een mogelijkheid. De watergang dient in het 
geval gekozen wordt voor varend onderhoud te voldoen aan de volgende ontwerprichtlijnen:

^ Bodembreedte van minimaal 1 meter;
^ Diepte van minimaal 1,2 meter;
^ Waterbreedte van minimaal 7 meter;
^ Helling onderwatertalud is maximaal 1:3;
^ Doorvaarhoogte van minimaal 1,5 meter vanaf het streefpeil;
^ Te water plaats.

Afwijken van dit onderhoudsvriendelijke profiel is mogelijk en soms noodzakelijk als gevolg van de bodemgrondslag en bodembedekking. Dit is 
maatwerk. Bij maatwerk wordt uitgegaan van onderhoudsmaterieel van gemiddelde grootte. Maatwerk wordt beoordeeld op:

Het ontwerp van de watergang inclusief talud:

^ Bodembreedte;
^ Breedte watergang van insteek tot insteek;
^ Diepte;
^ Doorvaarhoogte;
^ Hellingsgraad onderwatertalud;
^ Obstakels voor onderhoudsmaterieel, gemarkeerd met een houtpaal.

Het ontwerp te waterlaat plaats:

^ Bereikbaarheid en verkeersveiligheid;
^ Bodemgrondslag;
^ Constructie (standaardtekening op te vragen bij het waterschap); 
^ Inzamelpunt en afvoer van maaisel;
^ Taludhelling.

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

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.

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

Randvoorwaarde(n)
Nieuwe watersystemen worden dusdanig ingericht dat ze zelfvoorzienend zijn. Uitbreiding van wateraanvoer bij de huidige functies is niet 
wenselijk.

De afweging van wateraanvoer vindt plaats op basis van robuustheid, effectiviteit en efficiency. Hierbij geldt als uitgangspunt dat



herverdeling van water binnen de polder de voorkeur heeft boven wateraanvoer van buiten de polder.

Ontwerprichtlijnen wateraanvoer
Een watersysteem dient zo ontworpen te zijn dat het niet afhankelijk is van de aanvoer van water.

In het ontwerp van een gestuwd watersysteem wordt rekening gehouden met uitzakken van het peil met 30-40 cm ten tijde van droogte, om 
wateraanvoer overbodig te maken. Dergelijk beheer wordt overwogen en opgenomen in het peilbesluit.

In overeenstemming met deze door de provincie aangegeven volgorde, wordt wateraanvoer afgewogen:

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

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

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.

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

Randvoorwaarde(n) en ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig beïnvloed 
door water met een lagere waterkwaliteitsdoelstelling (vaak troebel). Bij de inrichting van het watersysteem dient water met een hogere 
kwaliteit te stromen naar water met een lagere kwaliteit. Er moet gezorgd worden voor voldoende watercirculatie.

In het landelijk gebied worden oevers bij voorkeur duurzaam en indien passend bij de functie natuurvriendelijk ingericht. Hierbij wordt 
rekening gehouden met het Programma natuurvriendelijke en duurzame oevers 2012-2021. De basisinrichting van duurzame oevers, het 
acculadeprofiel, bestaat uit een plasberm van 2 meter breed en circa 40 cm diep, en een oever met een helling van 1:2. Natuurvriendelijke 
oevers hebben een talud van 1:5 of flauwer; afhankelijk van de beschikbare ruimte en functie kan lokaal een steiler talud worden toegepast. 
Het weghalen van natuurvriendelijke en/of duurzame oevers wordt binnen hetzelfde KRW-waterlichaam gecompenseerd.

Oevers met vegetatie worden vanaf de oever met een kraan onderhouden. Dit is het minst verstorend voor de waterkwaliteit.

Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. 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.

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

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

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



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 /o 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.ĻALSjĩieuw waterpįa\lflauwe^everspįa\\water dempenpįa]

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.

Uitgangspunten

De voor demping van bestaande watergangen gebruikte materialen moeten voldoen aan de eisen uit het "Besluit bodemkwaliteit (BBK)" 
en/of de Waterbodemkwaliteitskaart van waterschap Zuiderzeeland.

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.

In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u mee over de 
verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het waterschap. Er wordt de volgende 
voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen d emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Af voer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding

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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Afb. 2: Watersysteem Emmelhage - fase 2b
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FW: Reactie provincie kennisgeving 3.1.1 Bro - conceptbestemmingsplan 
'Emmeloord, Emmelhage - fase 2b'
1 bericht

Hallo

De vooroverlegreactie van de provincie is binnen. Kun je hier (eenvoudig) een mouw aan passen?

Met vriendelijke groet,

Van:| ____
Verzonden: vriidag
Aan:|_______
Onderwerp: Reactie provincie kennisgeving ro - conceptbestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2b'

Geachte

Op 24 december 2021 hebben wij in het kader van het vooroverleg van u het conceptbestemmingsplan ‘Emmeloord, 
Emmelhage - fase 2b’ ontvangen.

Het plan geeft ons aanleiding tot het maken van de volgende opmerkingen van provinciaal belang:

» Ecologie

Wij constateren dat de quickscan dateert uit 2019. In het onderzoek is geen rekening gehouden met aanwezigheid 
van kleine marterachtigen. Aanwezigheid kan niet zonder meer worden uitgesloten. Ons advies is om een 
onthef f ingaan vraag voor deze soorten in te dienen met een mitigatieplan; een en ander in lijn met de “Toelichting 
kleine marterachtigen”.

Ook is er nader onderzoek uitgevoerd naar de rugstreeppad waarbij deze niet is aangetroffen. Hiertoe zijn er 2 
veldbezoeken uitgevoerd. Volgens de richtlijn moeten dit 3 bezoeken zijn. Bij navraag bij het adviesbureau is het 
laatste bezoek wel uitgevoerd maar stond bij de 2 laatste bezoeken de sloot droog (en daarmee ongeschikt als 
leefgebied).

Wij willen u vragen om het plan op deze onderdelen aan te vullen en/of aan te passen.

* Stikstof

https://mail.google.eom/mail/u/0/? k^90b079d37dÃview^ptÃsearch^allÃpermthid^thread-fo7o3A1722551965687899799(7o7Cmsg-fo7o3A172255196... 1/4
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Het plan bevat een oude stikstofrapportage die geüpdate zal moeten worden naar de op dit moment geldende 
regels. Wij willen u vragen het plan hierop aan te passen.

* Infrastructuur en mobiliteit
Infrastructuur

Er is sprake van “oud” akoestisch onderzoek uit 2017. Hierin is het scenario van de akoestische effecten van een 
mogelijke (gemeentelijke ) rondweg in de toekomst niet opgenomen.

Daarnaast worden tussen gemeente en provincie gesprekken gevoerd over de ontsluiting van Emmelhage, dit naar 
aanleiding van het eerder aan ons voorgelegde bestemmingsplan voor fase 3 van de uitbreiding van Emmelhage. Die 
gesprekken lopen nog en gaan over de vraag of de mogelijke rondweg een onderdeel wordt van de gemeentelijke 
wegenstructuur, over de status van de Espelerweg wat betreft het snelheidsregime en het eigendom van de 
Espelerweg (wel/niet bebouwde kom). De uitkomsten van deze gesprekken zijn ook van invloed op het 
bestemmingsplan voor fase 2. Wij gaan er vanuit dat de gemaakte (ambtelijke) afspraken ten aanzien van het 
bestemmingsplan voor fase 3 ook van toepassing zijn op fase 2b. Wij willen u vragen in beide plannen de te zetten 
stappen op te nemen om te komen tot een goede ontsluiting van de wijk Emmelhage.

Openbaar vervoer

Nieuwe ontwikkelingen of uitbreidingen van bestaande functies en activiteiten die invloed hebben op provinciale 
OV-verbindingen hebben onze aandacht. Ten aanzien van de nu geplande uitbreidingen van Emmelhage en mogelijke 
toekomstige uitbreidingen van Emmelhage is aandacht voor de openbaarvervoerontsluiting (loopafstanden tot haltes 
en mogelijk extra haltes) belangrijk. Wij willen u vragen om de openbaarvervoerontsluiting ook te betrekken in de 
lopende gesprekken over de ontsluiting van de wijk.

» Archeologie
Op de meest recent vastgestelde beleidskaart geldt voor een deel van het plangebied een verwachting WA8. Deze 
kaart is gebaseerd op alle tot op heden uitgevoerde onderzoeken, dus ook de onderzoeken waar naar verwezen 
wordt in de onderbouwing zijn daar in meegenomen.In deze zone zal dus een dubbelbestemming waarde 
archeologie toegevoegd dienen te worden, of de zone dient bij overschrijding van de geldende vrijstellingsgrenzen 
op voorhand nader (aanvullend) onderzocht te worden.

Gezien eerdere vondsten in het plangebied geldt in ieder geval een verwachting op:

- Vondstconcentraties behorend bij scheepswrakken;

- Fossiele eiken.

De maatregel zoals nu geformuleerd onder aan 5.8.1 omschrijft deze verwachting, maar noemt als te nemen 
maatregel alleen de wettelijke meldingsplicht. Gezien de recente vondsten is dit een onvoldoende maatregel. 
Verzoek is hier een vooraf op te stellen meldingenprotocol als instructie op te nemen. In het geval van vondsten 
dienen deze in het veld geïnspecteerd en eventueel gewaardeerd en veiliggesteld te worden door een archeologisch 
bureau.

Worden fossiele eiken aangetroffen, dan zal bovendien bureau RING ingeschakeld moeten worden om het hout zo 
mogelijk te laten dateren.

* Bodem en duurzaam gebruik ondergrond
In de omgevingsverordening van de provincie Flevoland is duurzaam gebruik van de ondergrond opgenomen als 
provinciaal belang. Op de website van de Flevolandse bodematlas (https://kaart.flevoland.nl/bodematlas/) staat 
uitgelegd hoe u rekening kunt houden met duurzaam gebruik van de ondergrond. Het is aangeraden de relevante 
thema’s uit de bodematlas te gebruiken voor de beschrijving van duurzaam bodemgebruik binnen het plangebied.

In de bodematlas is een doorverwijzing opgenomen naar de provinciale omgevingsrapportage (https^/flevoland. 
omgevingsrapportage.nl/). Via deze website kunt u nagaan welke bodemonderzoeken er binnen uw plangebied 
uitgevoerd zijn en wat het historisch bodemgebruik is geweest (de historische luchtfoto’s).

httpsV/mail.google.com/mail/u/O/? k=90b079d37d&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1722551965687899799%7Cmsg-f%3A172255196... 2/4
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Naast de provincie zijn ook de gemeentes verantwoordelijk voor duurzaam gebruik van de ondergrond. Op de 
website van de OFGV is informatie te vinden over grondverzet, via de actuele bodemkwaliteitskaart (https://of gv- 
bbkweb.lievense.com/)

Uit het ontwerpbestemmingsplan wordt niet duidelijk wat er de afgelopen acht jaar in dit gebied is gebeurd. Dit 
komt omdat een verouderde bodemkwaliteitskaart is gebruikt. Hierboven vind u de link naar de actuele kaart. 
Verder is er in dit bestemmingsplan onvoldoende aandacht voor duurzaam bodemgebruik. Het is aangeraden de 
relevante thema’s uit de bodematlas te gebruiken voor de beschrijving van duurzaam bodemgebruik binnen het 
plangebied.

Wij stellen het op prijs als u alvorens u een ontwerp bestemmingsplan in procedure brengt, ons informeert over de 
wijze waarop u met de ons ingebrachte punten omgaat.

Met vriendelijke groet,

Beleidsadviseur ruimtelijke ontwikkeling

Afdeling Strategie en Beleid 

Provincie Flevoland

Provincie Flevoland

https://mail.google.eom/mail/u/0/? k=90b079d37dSview=pt&search=all&permthid=thread-f%3A172255196568789979907o7Cmsg-f07o3A172255196... 3/4
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Nota van samenvatting en beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, 
Emmelhage - fase 2b’

Het plan lag van 17 maart 2022 tot en met 27 april 2022 ter inzage voor zienswijzen. Op 11 april 2022 
is door [indiener] tijdig een zienswijze ingediend. Hieronder volgt een samenvatting van de zienswijze 
en een reactie op de zienswijze.

1. [Indieners] geven dat ze een kavel gekocht hebben ten oosten waarvan 8 sociale
huurwoningen voorzien waren. [Indieners] stellen dat de gemeente heeft aangegeven dat er 
tussen de achterzijde van hun woning en de voorzijde van de sociale huurwoningen een 
fietspad, een groenstrook en een voetpad komt. Aan de voorzijde zou volgens [indieners] 
geen straat komen waardoor de meeste activiteit aan de achterzijde van de woningen plaats 
zou vinden.

Gemeentelijke reactie
De vormgeving van de strook tussen het eigendom van indieners en de Startblock-woningen 
is niet aangepast ten opzichte van het matenplan zoals dat bij de vaststelling van het 
vigerende bestemmingsplan is voorzien (zie: figuur 1).

Matenplan 2021 Matenplan 2022

Figuur 1

Dit betekent (gezien vanuit de achterzijde van kavel Wies Kreukniethage 5) eerst de 
bestaande weg (Piet Moddermanhage), een groenstrook en een voetpad. De 
startblockwoningen hebben geen achtertuinen. Het is dus aannemelijk dat er in het nieuwe 
plan iets meer activiteit aan de zijde van het perceel van [indieners] is. Dit zal echter het 
woongenot op het perceel van [indieners] niet onevenredig schaden.

2. [Indieners] wijzen op de toegenomen verkeersdruk. Ook menen [indieners] dat de doelgroep 
voor de Starblockwoningen (jongvolwassenen, zonder kinderen) wat betreft rijstijl minder 
rekening zouden houden met kinderen dan de beoogde doelgroep van reguliere 
grondgebonden sociale rijwoningen.

Gemeentelijke reactie
De verkeersstructuur kan de toevoeging van tien woningen ter plaatse goed afhandelen. Aan 
de westzijde van de Startblokwoningen (achterzijde gezien vanuit het perceel van [indieners]) 
komt een doorgaande eigen weg van Mercatus. In het oorspronkelijke plan was dit een 
doodlopende weg. Deze aanpassing draagt bij aan een veiligere situatie. Keren op de weg zal 
minder vaak voorkomen en de verkeersdruk wordt over twee wegen (Boelenshage en 
Hellingahage) verdeeld.



In de strook langs de nieuwe weg zijn 18 parkeerplaatsen op eigen terrein van Mercatus 
voorzien. In paragraaf 3.2.1 van de toelichting van het bestemmingsplan wordt uitgelegd dat 
er voldoende parkeerplekken (op eigen terrein en in de openbare ruimte) zijn om aan de 
parkeerbehoefte te voldoen. De parkeernorm voor de Startblockwoningen is overigens gelijk 
aan de die van reguliere grondgebonden sociale huur. Wij hebben geen aanleiding om aan te 
nemen dat de rijstijl van huurders van Startblockwoningen zodanig is dat er een 
onaanvaardbare situatie ontstaat.

3. [Indieners] geven aan dat vanwege het ontwerp van de Startblockwoningen, met een
woonkamer op de eerste verdieping, een aanzienlijke aantasting is van hun privacy. Verder 
geven indieners aan dat de Startblockwoningen dichter op hun perceel gebouwd worden en 
dat dit ten koste gaat van hun woongenot. [Indieners] geven aan dat de Startblockwoningen 
hoger worden dan reguliere grondgebonden bewoning en dat dit ten koste gaat van de 
bezonning in hun achtertuin.

Gemeentelijke reactie
Het klopt dat Startblockwoningen een woonkamer hebben op de eerste verdieping. Het 
geldende uitwerkingsplan sluit echter ook niet uit dat er ter plaatse van het bouwvlak 
woningen gebouwd worden met een woonkamer op de eerste verdieping. De gemeente 
erkent dat het aannemelijk is dat er in de nieuwe situatie waarschijnlijk meer activiteit is op de 
eerste verdieping. In het inrichtingsplan voor de openbare ruimte staat een bomenrij langs het 
pad getekend. Als deze worden aangelegd, zal dit de inkijk in de tuin beperken. In het 
algemeen geldt dat voor wonen in een verstedelijkte omgeving enige mate van geluidhinder 
en een zekere mate van inbreuk op de privacy acceptabel is (zie ook een uitspraak van de 
Raad van State, ECLI:NL:RVS:2018:2970, r.o. 3.2). In een stedelijke omgeving ligt 
aaneengesloten of dichter op elkaar bouwen en daardoor inkijk in tuinen of woningen in de lijn 
der verwachting. Gewogen tegen de bijdrage die het plan levert aan het oplossen van de 
woningnood wegen wij dat volkshuisvestelijk belang zwaarder dan de beperkte aantasting van 
de privacy op het perceel van [indieners]. Het woongenot van [indieners] wordt niet op een 
onevenredige wijze aangetast.

In het nieuwe bestemmingsplan ligt het bouwvlak op exact dezelfde plek als in het nu 
geldende uitwerkingsplan (figuur 2). De afstand van het perceel van [indieners] tot de 
bouwmogelijkheid is ca. 16m. Omdat het bouwvlak iets dieper is dan de voetprint van de 
Startblockwoningen komt de gevel van de nieuw te bouwen Startblockwoningen in de praktijk 
zelfs iets verder van het perceel van indieners dan de oorspronkelijk voorziene rijwoningen 
(zie: figuur 1).



Uitwerkingsplan 2021 

Figuur 2

Bestemmingsplan 2022

Wat betreft bezonning geldt dat het al geldende uitwerkingsplan ter plaatse al een 
bouwhoogte van maximaal 12m en een goothoogte van maximaal 6,5m toestaat. In het 
nieuwe plan is respectievelijk 12m en 7m. De maximaal toegestane bouwhoogte wordt dus 
niet verhoogd. Dit betekent dat de bezonningssituatie door het plan niet verslechterd ten 
opzichte van wat al bij recht is toegestaan. De invloed van de iets verhoogde maximaal 
toegestane goothoogte is verwaarloosbaar. De verhoogde maximale goothoogte leidt niet tot 
een onevenredige aantasting van het woongenot van [indieners].

4. [Indieners] wijzen op het gebruik van oude informatie in de ruimtelijke onderbouwing en geven 
aan dat de raad hier mogelijk mee misleid wordt.

Gemeentelijke reactie
Het aantal woning in het geldende uitwerkingsplan is gemaximeerd op 150. In het bij dit plan 
opgenomen matenplan (niet bindend) was uitgegaan van 147 woningen. Om de 10 extra 
woningen te kunnen realiseren moet het maximaal toegestane aantal woningen uitgebreid 
worden. Er is voor gekozen het nieuwe maximaal toegestane aantal woningen op 159 te 
zetten. Deze ruimte is in voorliggend plan onderbouwd. Voorliggend plan is (behalve het 
aantal woningen, de goothoogte en de bergingen) exact gelijk aan het al geldende 
uitwerkingsplan. Omwille van efficiency is gekozen de onderbouwing van het in 2021 
vastgestelde plan zo veel als mogelijk intact te laten. Een aantal van de door [indieners] 
aangehaalde punten hadden echter beter opgeschreven moeten worden. Wij passen de 
toelichting van het ontwerpbestemmingsplan aan wat betreft het opnemen van een actuele 
luchtfoto van het gebied en het actualiseren van de situatie wat betreft school en supermarkt.

5. Indieners geven aan dat ander locaties geschikter zouden zijn geweest voor de realisatie van 
Startblockwoningen. [Indieners] noemen de locatie naast de supermarkt en fase 3a.

Gemeentelijke reactie
Mercatus is verantwoordelijk voor het voorzien in voldoende sociale huurwoningen. De 
betreffende locatie was al bij Mercatus in beeld voor de realisatie van sociale huurwoningen. 
Toen het plan werd aangepast hebben wij beoordeeld of het plan wenselijk en uitvoerbaar is 
op de aangevraagde locatie. De gemeente is van mening dat dit het geval is. Realisatie op 
andere plekken is nu niet opportuun. Voor de locatie naast de supermarkt omdat de gronden 
ofwel al verkocht of onder optie zijn. Voor fase 3a geldt dat realisatie langer zou duren dan op 
de voorliggende locatie. Bovendien is de locatie niet in handen van de gemeente maar van 
een projectontwikkelaar.
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Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:
het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2b' met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00682-VS01 van de gemeente Noordoostpolder;

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

1.3 aanduiding
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels regels 
worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

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

1.5 aaneengebouwd
meer dan twee woningen waarvan ten minste 1 gevel van de hoofdgebouwen aaneen zijn gebouwd;

1.6 aan huis verbonden bedrijf
de in Bijlage 1 Lijst van aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten genoemde bedrijvigheid, dan wel naar de aard 
en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, die door zijn beperkte omvang in of bij 
een woonhuis met behoud van de woonfunctie kan worden uitgeoefend;

1.7 aan huis verbonden beroep
de uitoefening van een beroep (dan wel het verlenen van diensten) op administratief, maatschappelijk, 
juridisch, medisch, therapeutisch, kunstzinnig of een daarmee gelijk te stellen gebied, dat in of bij een 
woonhuis wordt uitgeoefend, waarbij in overwegende mate de woonfunctie blijft behouden en dat een 
ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie in overeenstemming is;

1.8 achtererfgebied
erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 m achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt 
met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in 
het erf achter het hoofdgebouw te komen;

1.9 bebouwing
één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde;

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

1.11 bestaande
a. bij bouwwerken: een bouwwerk dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan 

bestaat of wordt gebouwd, dan wel nadien kan worden gebouwd krachtens een omgevingsvergunning, 
waarvoor de aanvraag voor het tijdstip van terinzagelegging is ingediend, tenzij in de regels anders is 
bepaald;
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Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

b. bij gebruik: het gebruik dat op het moment van terinzagelegging van het ontwerp van het plan bestaat, 
tenzij in de regels anders is bepaald;

1.12 bestemmingsgrens
de grens van een bestemmingsvlak.

1.13 bestemmingsvlak
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.14 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;

1.15 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;

1.16 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;

1.17 bouwgrens
de grens van een bouwvlak;

1.18 bouwlaag
een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke hoogte liggende vloeren 
of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en met uitsluiting van onderbouw en zolder;

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

1.20 bouwperceelgrens 
een grens van een bouwperceel;

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

1.22 bouwwerk
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;

1.23 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;

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

1.25 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;

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

1.27 geschakelde bouw;
bouw waarbij de zijgevel van een woonhuis (gedeeltelijk) aan bijbehorende bouwwerken van een ander 
woonhuis grenzen;

1.28 gevellijn;
lijn ter bepaling van een verplichte nokrichting;

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

1.30 horizontale diepte;
de lengte van een gebouw, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde gevel, dan wel de lengte van 
een bouwperceel, gemeten loodrecht vanaf de naar de weg gekeerde bestemmingsgrens;

1.31 landhoofd;
een bouwwerk dat de overgang vormt van een grondlichaam naar een brug of een viaduct;

1.32 meergeneratiewoning
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor de 
huisvesting van maximaal twee huishoudens;

1.33 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;

1.34 omgevingsvergunning
vergunning, zoals bedoeld in artikel 1.1 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

1.35 ondergeschikte functie
functie waarvoor maximaal 30% van de vloeroppervlakte als zodanig mag worden gebruikt;

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

1.37 prostitutie
het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander persoon tegen 
vergoeding;
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1.38 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;

1.39 verbeelding/plankaart
a. de digitale verbeelding van het bestemmingsplan;
b. de analoge verbeelding van het bestemmingsplan (plankaart);

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

1.41 wonen
het gehuisvest zijn in een woning;

1.42 woning
een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd voor de 
huisvesting van één huishouden;

1.43 woonhuis
een gebouw, hetzij vrijstaand, hetzij aaneengebouwd, dat slechts één woning omvat;
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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 bouwvlak 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 dakhelling
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4 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;

2.5 de hoogte van een dakopbouw
vanaf de afdekking van de bovenste bouwlaag tot aan het hoogste punt van de dakopbouw;

2.6 de hoogte van een kap
vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het hoogste punt van 
de kap;

2.7 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;

2.8 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;

2.9 het bebouwd oppervlak van een bouwperceel
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

2.10 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 Verkeer

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen en straten;
b. voet- en rijwielpaden;
c. kunstwerken;
d. nutsvoorzieningen;
e. evenementen;

met daarbij behorende:

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bruggen, viaducten en landhoofden daaronder begrepen;
g. andere-werken;
h. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
i. groenvoorzieningen;
j. parkeervoorzieningen.

3.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten dienste van de bestemming 
worden gebouwd met inachtneming van de volgende regels.

3.2.1 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van lichtmasten en kunstwerken mag niet meer dan 15 m bedragen;
b. de bouwhoogte van bruggen en viaducten mag niet meer dan 7 m bedragen;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
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Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

Artikel 4 Woongebied

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Woongebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wonen in woningen;
b. water en waterberging waaronder begrepen in ieder geval natuurcompensatie in de vorm van 

watergangen of waterpartijen;
c. groenvoorzieningen waaronder begrepen in ieder geval perken, plantsoenen, speelvoorzieningen en 

natuurcompensatie in de vorm van zandhopen;
d. verkeersdoeleinden;
e. nutsvoorzieningen;

met daaraan ondergeschikt:

f. tuinen, erven en paden;
g. waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. wegen en parkeervoorzieningen;

met daarbijbehorende:

i. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
j. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
k. andere werken.

4.2 Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden gebouwd met
inachtneming van de volgende regels.

4.2.1 Hoofdgebouwen

Voor hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. als hoofdgebouwen mogen uitsluitend woonhuizen worden gebouwd; het aantal hoofdgebouwen mag 
niet meer dan 159 bedragen;

b. een hoofdgebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd, met dien verstande dat de horizontale 
diepte van het bouwvlak tot 15 m mag worden vergroot indien de horizontale diepte van het 
achtererfgebied 30 m of meer bedraagt;

c. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand' mogen woonhuizen uitsluitend vrijstaand worden gebouwd, met 
dien verstande dat wanneer de gronden tevens zijn aangeduid met 'twee - aaneen' woonhuizen ook twee 
aaneen gebouwd mogen worden;

d. ter plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' mogen woonhuizen uitsluitend twee aaneen worden 
gebouwd, met dien verstande dat wanneer de gronden tevens zijn aangeduid met 'vrijstaand' 
respectievelijk 'aaneengebouwd' woonhuizen ook vrijstaand of in een rij van niet minder dan 3 gebouwd 
mogen worden;

e. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd' mogen woonhuizen uitsluitend in een rij aaneen gebouwd 
worden tot een aantal van niet minder dan 3, met dien verstande dat wanneer de gronden tevens zijn 
aangeduid met 'twee-aaneen' woonhuizen ook twee aaneen gebouwd mogen worden;

f. ter plaatse van de aanduiding 'maximum goothoogte (m), maximum bouwhoogte (m)' mag de goot- en 
bouwhoogte niet meer bedragen dan de aangegeven goot- en bouwhoogte, met dien verstande dat ter 
plaatse van de 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende maatvoering' de goothoogte over een breedte 
van niet meer dan 50% van de gevel van het hoofdgebouw 9 m mag bedragen;
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g. hoofdgebouwen mogen worden gebouwd met een plat dak, mits er minimaal 2 bouwlagen gerealiseerd 
worden. In afwijking van het bepaalde in lid f. geldt voor plat afgedekte hoofdgebouwen geen maximale 
goothoogte. Een eventuele derde bouwlaag van een plat afgedekt hoofdgebouw heeft een oppervlakte 
van maximaal 60% van de voetprint van het hoofdgebouw;

h. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - nokrichting haaks' wordt de nokrichting haaks 
op de gevellijn gerealiseerd, dan wel de bestaande nokrichting indien deze niet haaks op de gevellijn is 
gerealiseerd;

i. de afstand van de vrijstaande zijgevel tot de zijdelingse perceelgrens mag:
1. bij vrijstaand niet minder bedragen dan 3 m, met dien verstande dat dit in geval van geschakelde 

bouw voor één zijgevel geldt;
2. bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 3 m;
3. bij aaneengebouwd (in rij) niet minder bedragen dan 2 m;

j. de breedte van een woonhuis mag:
1. bij vrijstaand niet minder bedragen dan 6 m;
2. bij twee-aaneen niet minder bedragen dan 5 m;
3. bij aaneengebouwd (in rij) niet minder bedragen dan 4,5 m;

4.2.2 Bijbehorende bouwwerken

Voor een bijbehorend bouwwerk gelden de volgende regels:

a. bijbehorende bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan bij woonhuizen;
b. bijbehorende bouwwerken moeten minimaal 1 m achter de voorgevel van het hoofdgebouw of het 

verlengde hiervan gebouwd worden;
c. de afstand van bijbehorende bouwwerken tot de zijdelingse perceelgrens mag niet minder bedragen dan 

1 m, tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd;
d. de gezamenlijke oppervlakte van al dan niet met vergunning gebouwde bijbehorende bouwwerken mag 

niet meer bedragen dan 50% van het bij het hoofdgebouw behorend achtererfgebied, met een maximum 
van 100 m2, met dien verstande dat de oppervlakte van binnen het bouwvlak gebouwde bijbehorende 
bouwwerken niet meetelt bij de bepaling van deze gezamenlijke oppervlakte;

e. de toegestane maximum gezamenlijke oppervlakte als genoemd onder d. mag - in geval van een 
achtererfgebied met een oppervlakte van meer dan 500 m2 - worden verhoogd met 10 m2 per 100 m2 
achtererfgebied dat de oppervlakte van 500 m2 te boven gaat en tot een totaal maximum van 200 m2;

f. de goothoogte mag niet meer dan 3,5 m bedragen, met dien verstande dat die mag worden verhoogd tot 
ten hoogste 0,25 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het 
hoofdgebouw;

g. de bouwhoogte mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van het hoofdgebouw, verminderd met
20y0;

h. de bouwhoogte van een bijbehorend bouwwerk bij een hoofdgebouw met platte afdekking mag niet meer 
bedragen dan de bouwhoogte van de eerste bouwlaag van dat hoofdgebouw;

i. in afwijking van het bepaalde onder b t/m h geldt dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van 
woongebied - bergingen' maximaal 18 bergingen mogen worden gebouwd ten behoeve van het wonen, 
met dien verstande dat:
1. de oppervlakte per berging niet meer dan 25 m2 bedraagt;
2. de bouwhoogte niet meer dan 3,5 m bedraagt.

4.2.3 Bouwwerken, geen gebouw zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. indien het voor de voorgevel van het hoofdgebouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de 
bouwhoogte niet meer dan 1 m bedragen;

b. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;
c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
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4.3 Afwijken van de bouwregels

4.3.1 Afwijken van de bouwregels

Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 4.2.2 onder b en toestaan dat, ter 
plaatse van de aanduiding 'twee-aaneen' en 'vrijstaand', een bijbehorend bouwwerk wordt gebouwd buiten 
het bouwvlak over maximaal de halve gevelbreedte met een diepte van niet meer dan 1,5 m en een 
bouwhoogte van niet meer dan 3,5 m.

4.3.2 Afwegingskader

Afwijking van de bouwregels als bedoeld in lid 4.3.1 is slechts toelaatbaar, indien door die afwijking, dan wel 
door de daarvan hetzij direct, hetzij indirect te verwachten gevolgen geen onevenredige aantasting van de 
structuur/ belevingswaarde van het aangrenzende gebied ontstaan.

4.4 Specifieke gebruiksregels

4.4.1 Strijdig gebruik

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend het gebruik van een vrijstaand 
bijbehorend bouwwerk als zelfstandige woonruimte.

4.4.2 Geoorloofd gebruik

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

a. een aan huis verbonden beroep- of bedrijfsactiviteit, mits:
1. ten hoogste 30% van de oppervlakte van een woonhuis of de woning binnen een woongebouw en ten 

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

2. de uitstraling van de woning intact blijft;
3. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft voor het woon- en leefmilieu;
4. het gebruik geen nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling van het verkeer en geen nadelige 

toename van de parkeerbehoefte veroorzaakt;
5. geen detailhandel wordt uitgeoefend;
6. de activiteit uitsluitend door de bewoner wordt uitgeoefend;
7. in geval van een bedrijfsactiviteit, het een activiteit betreft die genoemd is in Bijlage 1 Lijst van aan 

huis verbonden bedrijfsactiviteiten.

4.4.3 Voorwaardelijke verplichting grondwerkzaamheden ten behoeve van archeologie

Het is niet toegestaan om grondwerkzaamheden met een diepte van meer dan 1,0 m onder het maaiveld en 
met een oppervlakte van meer dan 2.500 m2 uit te voeren zonder dat er op het werk een met de provinciaal 
archeoloog afgestemd meldingenprotocol dat ziet op de bescherming van (delen van) scheepswrakken en 
fossiele eiken aanwezig is. Bij vondsten van (delen van) scheepswrakken en fossiele eiken wordt gehandeld 
overeenkomstig het protocol.
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4.5 Afwijken van de gebruiksregels

4.5.1 Levensloopbestendige woningen

Ter plaatste van de specifieke gebiedsaanduiding 'wetgevingszone - afwijkingsgebied' kan middels een 
omgevingsvergunning afgeweken worden van het bepaalde in artikel 4.2.1 onder c om in een rij aaneen 
gebouwde woningen toe te staan mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:

a. het hele betreffende bouwblok wordt uitgevoerd met in rij aaneen gebouwde woningen;
b. de goothoogte aan de naar de weg gekeerde zijde is over het gehele bouwblok gelijk;
c. de afwijking in maximaal twee bouwvlakken wordt toegepast.

4.5.2 Meergeneratiewoningen

Middels een omgevingsvergunning kan afgeweken worden van het bepaalde in artikel 4.2 om een 
meergeneratiewoning toe te staan, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

a. het een meergeneratiewoning of een daar aan gelijk te stellen woning in/aan een vrijstaand woonhuis 
betreft;

b. wanneer de meergeneratiewoning of een daar aan gelijk te stellen woning zoals bedoeld onder sub a van 
dit lid aan het vrijstaand woonhuis wordt gebouwd de bouwhoogte niet meer bedraagt dan de 
bouwhoogte van het hoofdgebouw, verminderd met 20%.

BJZ.nu
Ruimtelijke plannen en advies

13



Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

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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Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

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:

1. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
2. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte;
3. omzetting of verkamering van zelfstandige woonruimte in kleinschaliger wonen dan wel onzelfstandige 

woonruimte;
4. gronden als staanplaats voor onderkomens;
5. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en 

producten, voor zover niet noodzakelijk in verband met het normale beheer en onderhoud van de 
gronden.
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Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

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

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

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

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

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

bedraagt;
g. het bepaalde over het bouwen van een hoofdgebouwen binnen het bouwvlak en toestaan dat dat grenzen 

van het bouwvlak naar de buitenzijde worden overschreden door:
1. plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen en schoorstenen;
2. gevel- en kroonlijsten en overstekende daken;
3. luifels, balkons en galerijen, mits de bouwgrens wordt overschreden met niet meer dan 1,50 meter;
4. ingangspartijen en erkers, mits de bouwgrens wordt overschreden met niet meer dan 1,50 meter en 

de breedte niet meer bedraagt dan 50 % van de gevelbreedte van het hoofdgebouw;
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.
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Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

Artikel 8 Overige regels

8.1 Parkeerregels

8.1.1 Voldoende parkeergelegenheid

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

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

8.1.2 Voldoen de laad- en losruimte

Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten behoefte aan ruimte 
voor het laden of lossen van goederen, wordt een omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend 
indien aan of in dat bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt voorzien in die 
ruimte. Deze bepaling geldt niet:

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

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

8.1.3 Beleidsregels

Bij verlenen omgevingsvergunning voor de in 8.1.1 sub a genoemde gronden, past het bevoegd gezag de 
beleidsregels van de 'Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016' toe met inbegrip van eventuele wijzigingen 
van deze beleidsregels zoals die gelden ten tijde van de ontvangst van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning.

8.2 Afwijken

8.2.1 Afwijken parkeergelegenheid

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

8.2.2 Afwijken laad- en losruimte

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

8.3 Nader 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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Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

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 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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Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

Artikel 10 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan 'Emmeloord, Emmelhage - fase 2b'.
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Bestemmingsplan "Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1

Bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage - fase 2b"
Vastgesteld

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

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

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

93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING
9302 9602 Kappersbedrijven en schoonheidsinstituter 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9305 9609 B Persoonlijke dienstverlening n.e.g 0 0 10 C 0 10 D 1 1 P 1



Bijlage 2 Nota Parkeernormen Noordoostpolder 2016

Bestemmingsplan “Emmeloord, Emmelhage - fase 2b”
Vastgesteld
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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.
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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 centrum1 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 dubbelaebruik 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 Z 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.
Aanwezigheidspercentages (dubbelgebruik parkeervoorzieningen)

Functies werkdagochtend werkdagmiddag werkdagavond koopavond werkdagnacht zaterdagmiddag zaterdagavond zondagmiddag
woningen bewoners 50Z 50Z 90Z 80Z 100Z 60Z 80Z 70Z
woningen bezoekers 10Z 20Z 80Z 70Z 0Z 60Z 100Z 70Z
kantoor/bedrijven 100Z 100Z 5Z 5Z 0Z 0Z 0Z 0Z
commerciële dienstverlening 100Z 100Z 5Z 75Z 0Z 0Z 0Z 0Z
detailhandel 30Z 60Z 10Z 75Z 0Z 100Z 0Z 0Z
grootschalige detailhandel 30Z 60Z 70Z 80Z 0Z 100Z 0Z 0Z
supermarkt 30Z 60Z 40Z 80Z 0Z 100Z 40Z 0Z
sportfuncties binnen 50Z 50Z 100Z 100Z 0Z 100Z 100Z 75Z
sportfuncties buiten 25Z 25Z 50Z 50Z 0Z 100Z 25Z 100Z
bioscoop/theater/podium 5Z 25Z 90Z 90Z 0Z 40Z 100Z 40Z
sociaal medisch:
arts/maatschap/therapeut/
consultatiebureau 100Z 75Z 10Z 10Z 0Z 10Z 10Z 10Z
verpleeg- of
verzorgingstehuis/aanleun-
woning/verzorgingsflat 50Z 50Z 100Z 100Z 25Z 100Z 100Z 100Z
ziekenhuispatiënten 
inclusief bezoekers 60Z 100Z 60Z 60Z 5Z 60Z 60Z 60Z
ziekenhuis medewerkers 75Z 100Z 40Z 40Z 25Z 40Z 40Z 40Z
dagonderwijs 100Z 100Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z 0Z
avondonderwijs 0Z 0Z 100Z 100Z 0Z 0Z 0Z 0Z

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
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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 800Zo voor het centrum van Emmeloord en 9007o 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 representatief2 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: l,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, tussenIhoek 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, middenIgoedkoop woning 1,1 1,4 1,4 1,4 0,3

kamerverhuur, zelfstandig kamer 0,6 0,7 0,7 0,7 0,2

aanleunwoningIserviceflat Woning 1,0 1,1 1,2 1,2 0,3

Voor een beroep aan huis I 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 5V

kantoor (met baliefunctie) 
commerciële dienstverlening

100 m2 
bvo

2,1 2,9 3,6 3,6 20 V

bedrijf arbeidsintensiefI 
bezoekers extensief (industrie

100 m2 
bvo

1,6 2,4 2,4 2,4 5V

bedrijf arbeidsextensiefI 
bezoekers extensief (bv loods)

100 m2 
bvo

0,7 1,1 1,1 1,1 5V

bedrijfsverzamelgebouw 100 m2 
bvo

1,3 1,9 2,0 2,0 5V

Pagina 13 van 18



gemeente
NOORDOOSTPOLDER

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 - 89Z

discountsupermarkt 100 m2 bvo 3,3 6,5 7,8 - 96Z

fullservice supermarkt 100 m2 bvo 3,4 5,2 6,2 - 930Zo

grote supermarkt 100 m2 bvo 6,0 7,7 8,8 - 840Z0

groothandel in 
levensmiddelen 100 m2 bvo

- 6,4 7,4 - 80Z

buurt- en dorpscentrum 100 m2 bvo - 3,7 4,1 - 72Z

wijkcentrum (klein) 100 m2 bvo - 4,5 5,0 - 76Z

wijkcentrum (gemiddeld) 100 m2 bvo - 5,1 5,6 - 79Z

weekmarkt m1 kraam 0,20 0,20 0,23 - 85Z

kringloopwinkel 100 m2 bvo - 1,9 2,0 2,3 89Z

bruin- en witgoedzaken 100 m2 bvo 4,0 7,9 8,2 9,3 92Z

woonwinkel 100 m2 bvo 1,3 1,9 2,0 2,0 91Z

meubel/woonboulevard 100 m2 bvo - 2,4 2,5 - 93Z

bouwmarkt 100 m2 bvo - 2,4 2,4 2,5 87Z

tuin-, groencentrum 100 m2 bvo - 2,6 2,7 2,9 89Z

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 970Zo

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 8707o
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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 90Z

bungalowpark bungalow - 1,7 1,7 2,1 91Z

café/bar/cafetaria 100 m2 bvo 5,0 6,0 7,0 - 90oZo

restaurant 100 m2 bvo 9,0 13,0 15,0 - 80oZo

discotheek 100 m2 bvo 6,9 20,8 20,8 20,8 99Z

hotel 1 ster 10 kamers 0,4 2,4 2,5 4,5 77Z

hotel 2 sterren 10 kamers 1,4 4,1 4,3 6,3 80Z

hotel 3 sterren 10 kamers 2,1 5,0 5,2 6,8 77Z

hotel 4 sterren 10 kamers 3,4 7,2 7,5 9,0 73Z

hotel 5 sterren 10 kamers 5,3 10,6 11,0 12,6 65Z

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 57Z

apotheek apotheek 2,3 3,2 3,4 - 45Z

fysiotherapiepraktijk behandelkamer 1,3 1,8 2,0 2,0 57Z

consultatiebureau behandelkamer 1,4 1,9 2,2 2,2 50Z

consultatiebureau voor 
ouderen

behandelkamer 1,3 1,9 2,0 2,2 38Z

tandartsenpraktijk behandelkamer 1,6 2,4 2,6 2,7 47Z

gezondheidscentrum behandelkamer 1,6 2,2 2,5 2,5 55Z

religiegebouw per zitplaats 0,2 0,2 0,2 -
verpleeg- en 
verzorgingstehuis

wooneenheid 0,6 0,6 0,6 - 60Z

ziekenhuis 100m2 bvo 1,4 1,7 1,9 2,0 29Z
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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 0Z

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 11Z

ROC 100 leerlingen 4,7 5,8 5,9 5,9 70Z0

avondonderwijs 10 studenten 4,5 6,8 6,9 10,5 950Zc

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 Q/ leerlingen auto halen en brengen x 
reductiefactor parkeerduur4 x reductiefactor aantal kinderen per auto.

^ Bovenbouw groep 4 tot en met 8: aantal leerlingen x Q/ leerlingen auto halen en brengen x 
reductiefactor parkeerduur5 x reductiefactor aantal kinderen per auto.

^ Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang: aantal leerlingen x Q/ leerlingen auto halen en 
brengen x reductiefactor parkeerduur6 x reductiefactor aantal kinderen per auto.

Doelgroep % halen en brengen met 
de auto

Reductiefactor
parkeerduur

Reductiefactor aantal 
kinderen per auto

groep 1 t/m 3 30-60Z 0,5 0,75
groep 4 t/m 8 5-40Z 0,25 0,85
kinderdagverblijf 50-800Zo 0,25 0,75

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.
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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 
^50 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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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 Z 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 +05 voor 
bezoek

Appartement Kamer 0,75 0,75 0,75 + 0,5 voor 
bezoek

Busstation Halterende
buslijn 42

In de kengetallen van het CROW is een marge van 2007o 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.
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