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1 Hoofdstuk 1 Inleidend hoofdstuk

1.1 Inleiding

Voorliggend bestemmingsplan is bedoeld om het juridisch kader te bieden voor het 
kunnen uitvoeren van een ruimtelijk initiatief. Tevens biedt voorliggend 
bestemmingsplan de onderbouwing waarom het gewenste ruimtelijk initiatief inpasbaar 
is op de door initiatiefnemer gewenste locatie.

1.2 Aanleiding

Ter plaatse van het perceel Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek exploiteert de
initiatiefnemer een bedrijf in het handelen van uien (Boons BV). Het bedrijf verbouwt 
nog wel in beperkte mate gewassen, maar niet in die mate dat gesteld kan worden dat 
het bedrijf geheel of overwegend een agrarisch bedrijf conform de bestemming is.
Het bedrijf legt zich voornamelijk toe op de (groot)handel in agrarische producten, zoals 
uien, aardappelen etc en de opslag daarvan. Om die reden is het bestaande gebruik 
(deels) in strijd met het geldende bestemmingsplan.

Voorgenomen plannen zijn besproken met de gemeente. Genoemde ontwikkelingen 
passen niet binnen de geldende planologische kaders. Hiertoe dient het 
bestemmingsplan voor deze bedrijfslocatie te worden gewijzigd, waarbij de agrarische 
bestemming wordt gewijzigd in een bestemming Bedrijf - Agrarisch verwerkingsbedrijf.

1.3 Planologisch kader

Het perceel aan de Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek is opgenomen in het 
bestemmingsplan Tollebeek. Op de gronden rust een enkelbestemming ‘Agrarisch’ en 
dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologisch verwachtingswaarde hoog’. De agrarische 
bestemming heeft een bouwvlak. Verder geldt voor het gebied een gebiedsaanduiding 
‘milieuzone - geurzone’.

Binnen de agrarische bestemming is een agrarisch bedrijf toegestaan. Onder een 
agrarisch bedrijf wordt verstaan: ‘een bedrijf, dat geheel of overwegend is gericht op het 
bedrijfsmatig voortbrengen van producten door het telen van gewassen en/of het 
houden van dieren’.

Het ter plaatse gevestigde bedrijf verbouwt nog wel in beperkte mate gewassen, maar 
niet in die mate dat gesteld kan worden dat het bedrijf geheel of overwegend hierop 
gericht is. Het bedrijf legt zich voornamelijk toe op de (groot)handel in agrarische 
producten en de opslag daarvan. Om die reden is het bestaande gebruik in strijd met 
het geldende bestemmingsplan.

Het bestaande bouwblok bedraagt ca. 70 x 75 meter. Initiatiefnemer is voornemens 
buiten het bouwblok bedrijfsbebouwing te realiseren. De gewenste uitbreiding van het 
bedrijf, door middel van een bouwblokvergroting (waarbij deze) is in strijd met artikel
3.2.1 van het bestemmingsplan.
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Figuur 1.2: Uitsnede van de verbeelding (plankaart) met het plangebied (gele aanduiding).

Ook wordt met dit bestemmingsplan geregeld dat de inhoud van de bedrijfswoning 
overeen gaat komen met de daadwerkelijke inhoud. Volgens artikel 3.3.3 onder b. mag 
de inhoud van een bedrijfswoning niet meer zijn dan 800 m3. De inmiddels nieuw 
gebouwde bedrijfswoning heeft een inhoud van maximaal 1200 m3.

Met voorliggend bestemmingsplan worden bovengenoemde strijdigheden met het 
geldend bestemmingsplan opgelost en wordt tevens de agrarische bestemming 
gewijzigd in een bestemming Bedrijf - Agrarisch verwerkingsbedrijf. Om medewerking 
te verlenen aan het bouwplan is een partiële herziening nodig van het bestemmingsplan 
Tollebeek. Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de gevraagde aanpassing van het 
geldende planologisch kader.

1.4 Bij het plan behorende stukken

Het bestemmingsplan ‘Tollebeek, Zuidwesterringweg 30’ bestaat uit de volgende 
stukken:
- verbeelding NL.IMRO.0171.BP00709-ON01 met legenda;
- regels;
- voorliggende toelichting.

Met de verbeelding is de bestemming van de in het plan begrepen gronden en 
opstallen aangegeven. De bijbehorende legenda legt een verbinding tussen de 
bestemming en de regels. In de regels zijn de bepalingen opgenomen teneinde de 
uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze 
toelichting, waarin de aan het plan ten grondslag liggende gedachten, de uitkomsten 
van onderzoeken en de beschrijving van het plan zijn weergegeven.

1.5 Verantwoording

Bij het opstellen van voorliggend bestemmingsplan is gebruik gemaakt van diverse 
(beleids)documenten en websites. Sommige (beleids)documenten en 
beeldbeschrijvende documenten zijn in voorkomende gevallen integraal overgenomen
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om de inhoud zoveel mogelijk te waarborgen. Daar waar bronnen zijn gebruikt is dat in 
de tekst weergegeven.

1.6 Leeswijzer

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een weergave gegeven van de historie 
en ligging van het plangebied, daarnaast wordt er in dit hoofdstuk een uitgebreide 
weergave gegeven van het plan. In hoofdstuk 3 komen de verschillende relevante 
beleidsstukken voorbij die van toepassing zijn op het plan en uitgewerkt van provinciaal 
niveau tot gemeentelijk niveau. Hoofdstuk 4 geeft de invloed weer van het plan tot de 
verschillende omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 staat de economische 
uitvoerbaarheid centraal. Hoofdstuk 6 doet verslag van de inspraak- en overlegreacties, 
waarna hoofdstuk 7 ingaat op de juridische vertaling van het plan en vervolgens volgen 
in hoofdstuk 8 de regels.
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2 Hoofdstuk 2 Locatie- en planbeschrijving

2.1 Historie en huidige situatie

Het plangebied ligt in Tollebeek in de gemeente Noordoostpolder. Hieronder is de 
ligging van Tollebeek vanuit een hoger perspectief weergegeven.

Nederland, provincie Flevoland, gemeente Noordoostpolder en de ligging van Tollebeek in één oogopslag.

Tollebeek
Tollebeek ligt aan de Urkerweg halverwege Emmeloord en Urk. Het dorp ligt bij de 
kruising van de Urkerweg met de Zuidwesterringweg, die Espel, Tollebeek en Nagele 
met elkaar verbindt. De Urkerweg buigt bij Tollebeek iets van de vaart af om plaats te 
maken voor de loswal. Tollebeek is het laatst uitgevoerde dorp van de Noordoostpolder. 
Tollebeek werd voor het eerst genoemd in geschriften van 1364. Het was een landgoed 
in bezit van de heren van Kuinre. In de jaren vijftig maakte de architect Nix twee 
ontwerpen. Bij het tweede ontwerp en tevens definitieve ontwerp plaatste hij de 
dorpsbrink aan de waterkant naast de loswal. Tollebeek had daarmee een langgerekt 
front naar het landschap. Bijzonder zijn de groene hoven, geïnspireerd door de groene 
erven van de polder. Deze waren ontworpen als groene kamers om in te wonen. De 
groenstructuur van deze hoven en de oostwest gerichte verbindingspaden zijn steviger 
aangezet in het ontwerp, dan de noord-zuidverbindingen.
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2.2

Tollebeek is het enige dorp in de polder met een breed waterfront. De dorpsbrink is hier 
niet omsloten zoals elders in de polder. De beslotenheid van de rest van het dorp sluit 
aan op het dorpsbos ten noorden van Tollebeek. De groene kamers, of binnenhoven 
zijn typisch voor dit polderdorp.

Tollebeek ligt in de Noordoostpolder, ten zuidwesten van Emmeloord tussen Espel en 
Nagele. Het plangebied betreft een bestaand agrarisch perceel aan de noordkant van 
het dorp, gelegen aan het bos. Onderstaande een verbeelding van het dorp Tollebeek 
met daarin het plangebied weergegeven binnen het gele kader.

Het perceel in zijn directe omgeving

Het plangebied is gelegen aan de Zuidwesterringweg (N713). Deze weg ligt aan de 
noordkant van de Tollebeek en verbindt Urk via Tollebeek met Nagele. De N713 is een 
Provinciale weg waar mag maximaal 80 kilometer per uur worden gereden. In de directe 
nabijheid van het plangebied bevinden agrarische gronden en bosgebieden aan 
weerszijden van het plangebied. Het bedrijf op het perceel is solitair gelegen en 
omzoomt door het Tolleberkerbos (Het Flevo-landschap).
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2.3

De schuur in het oranje kader op voorgaande foto is reeds gesloopt.

Het gewenste plan

Het gewenste plan voorziet in het vergroten van het bestaande agrarisch erf van ca. 70 
x 75 meter naar 100 x 110 meter. Bovendien worden de activiteiten van het gevestigde 
bedrijf met voorliggend bestemmingsplan passend gemaakt. Het bedrijf verbouwt nog 
wel in beperkte mate gewassen, maar niet in die mate dat gesteld kan worden dat het 
bedrijf geheel of overwegend hierop gericht is. Het bedrijf legt zich voornamelijk toe op 
de handel in agrarische producten.
Concreet zijn op het perceel de volgende bedrijfsactiviteiten aanwezig:
^ Teelt van alle agrarische gewassen zoals aardappelen uien wortels, pastinaken, 

vlas;
^ Groothandel van akkerbouwproducten aangeleverd door derden (uien, aardappels 

e.d.);
^ Opslag van eigen geteelde producten. Er is geen sprake van verwerking van 

producten van derden.
^ Bedrijfsactiviteiten die gericht zijn op de (administratieve) handel van uien. Dit 

betreft op de locatie alleen kantoorwerkzaamheden die vanuit huis gedaan worden.
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Binnen het nieuwe bouwblok worden vier nieuwe bedrijfsgebouwen gerealiseerd ten 
dienste van voorgenoemde bedrijfsactiviteiten. Deze bebouwing is nodig voor de 
opslag van agrarische gewassen (bewaarplaats), opslag eigen machinepark 
landbouwmachines en een werkplaats voor de reparatie van eigen machines.

Onderstaand enkele weergaven van de nieuwe bewaarplaats van agrarische producten. 
Het gebouw heeft afmetingen van 35 x 40 meter. De goothoogte van de nieuwe loods is 
ca. 6,2 meter. De bouwhoogte bedraagt maximaal 11 meter. In deze bewaarplaats 
worden o.a. uien en andere agrarische producten in kratten (4 hoog opgestapeld) 
opgeslagen en bewaard.
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2.4 Landschappelijk inpassing

Met deze elementen wordt bijgedragen aan het behoud en versterken van de 
leefbaarheid in het landelijk gebied en de landschappelijke kwaliteit van het landschap 
van de Noordoostpolder.

Alle erven in het landschap van de Noordoostpolder zijn omzoomd door groene singels. 
De singels zijn dichte bomengroepen met struikgewas. Het plangebied aan de 
Zuidwesterringweg 30 in Tollebeek is volledig omzoomt met groen van het bestaande 
Tollebekerbos. Verder wordt er een bebouwingsvrije zone van 6 meter aangehouden, 
dat zal als het ware de zone zijn tussen het te projecteren bouwvlak en de rand van de 
bestemmingsgrens van de bestemming Bedrijf - Agrarisch verwerkingsbedrijf.

Tollebekerbos
Het Tollebekerbos is een typisch voorbeeld van een dorpsbos, zoals dat in de jaren ’50 
van de vorige eeuw bij elk dorp in de Noordoostpolder is aangelegd. Tijdens de aanleg 
van dit bos was het begrip ‘recreatiebos’ nog niet uitgevonden en over natuurbos werd 
al helemaal niet nagedacht. Het bos is vooral bedoeld als buffer tegen koude 
noordwesten- en westenwind. Tegenwoordig is het Tollebekerbos bijna volgroeid, met 
dikke bomen.

Het behoud van erfsingels is essentieel in het landschap van de gemeente 
Noordoostpolder. Het Tollebekerbos fungeert feitelijke als erfsingel maar behoort niet 
tot de gronden van het plangebied. Met de bestemming ‘Bos’ op deze gronden voorziet
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het huidig bestemmingsplan in voldoende mate van waarborging dat de groenstructuren 
behouden blijven.
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3

3.1

3.1.1

Hoofdstuk 3 Beleidskader

Artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening geeft aan welke onderwerpen 
tenminste in de toelichting bij het bestemmingsplan aan de orde moeten komen. 
Hieronder en in de hoofdstukken 3, 4 en 5 worden deze onderwerpen behandeld. Het 
bevat de resultaten van onderzoek naar de bestaande toestand en naar de mogelijke 
en wenselijke ontwikkeling van het gebied.

Rijksbeleid

Ruimtelijk - Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De 
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk
en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en vervangt de Nota Ruimte, de Structuurvisie 
Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de MobiliteitsAanpak en de Structuurvisie voor de 
Snelwegomgeving. Tevens vervangt het een aantal ruimtelijke doelen en uitspraken in 
onder andere de Agenda Landschap en de Agenda Vitaal Platteland. Daarmee wordt 
de SVIR het kader voor thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met 
ruimtelijke consequenties.

In de SVIR heeft het Rijk drie rijksdoelen om Nederland concurrerend, bereikbaar, 
leefbaar en veilig te houden voor de middellange termijn (2028):

^ Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken 
van de ruimtelijk-economische structuur van Nederland;

^ Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de bereikbaarheid 
waarbij de gebruiker voorop staat;

^ Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin unieke natuurlijke 
en cultuurhistorische waarden behouden zijn.

Voor de drie rijksdoelen worden de 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd. 
Hiermee geeft het Rijk aan waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten 
wil boeken. Buiten deze nationale belangen hebben decentrale overheden 
beleidsvrijheid.

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven 
die regionaal neerslaan. Voor het juridisch borgen van de nationale belangen uit deze 
Structuurvisie heeft het Rijk op basis van de Wet ruimtelijke ordening, twee besluiten 
waarmee dat mogelijk is. Deze twee besluiten zijn verschillend van elkaar in aard 
(beleidsmatig versus procesmatig):

^ Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro). Dit geeft de juridische 
kaders die nodig zijn om het vigerend ruimtelijk beleid te borgen.

^ Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het Bro stelt vanuit de
rijksverantwoordelijkheid voor een goed systeem van ruimtelijke ordening 
juridische kaders aan de processen van ruimtelijke belangenafweging en 
besluitvorming bij verschillende overheden.

Mede gelet op de ligging van het plangebied, zijn er geen directe raakvlakken met de 
hiervoor beschreven Nationale belangen.
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3.1.2

Conclusie
Voorliggend bestemmingsplan heeft geen raakvlakken met de nationale belangen zoals 
deze benoemd zijn in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. Derhalve wordt 
geconcludeerd dat er geen sprake is van strijd met het rijksbeleid.

Ladder voor duurzame verstedelijking

Bij besluit van 28 augustus 2012 is de Ladder voor duurzame verstedelijking 
toegevoegd aan artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening. De inwerkingtreding was op 1 
oktober 2012. Op 1 juli 2017 is de gewijzigde (nieuwe) Ladder inwerking getreden. Het 
doel van de Ladder is zorgvuldig en duurzaam ruimtegebruik, met oog voor de 
toekomstige ruimtebehoefte en ontwikkelingen in de omgeving. De Ladder geeft 
daarmee invulling aan het nationaal ruimtelijk belang gericht op een zorgvuldige 
afweging en transparante besluitvorming bij ruimtelijke besluiten.

Beschrijving ‘Ladder’
De toelichting van een bestemmingsplan dat een nieuwe stedelijke ontwikkeling 
mogelijk maakt, bevat een beschrijving van de behoefte aan de voorgenomen stedelijke 
ontwikkeling. Indien blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen het bestaand 
stedelijk gebied kan worden voorzien, bevat de toelichting een motivering daarvan en 
een beschrijving van de mogelijkheid om in die behoefte te voorzien op de gekozen 
locatie buiten het bestaand stedelijk gebied.
Om dit te onderbouwen dienen de volgende stappen te worden doorlopen:
1. Beoordeling door betrokken overheden of beoogde ontwikkeling voorziet in een 

behoefte voor bedrijventerreinen, kantoren, woningbouwlocaties, detailhandel en 
andere stedelijke voorzieningen;

2. indien er een vraag is aangetoond, beoordeling door betrokken overheden of deze 
binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gerealiseerd door locaties voor 
herstructurering of transformatie te benutten.

De ladder voor duurzame verstedelijking is alleen van toepassing wanneer sprake is 
van een stedelijke ontwikkeling. Volgens artikel 1.1.1 lid 1, aanhef en onder i Bro is een 
stedelijke ontwikkeling een ruimtelijke ontwikkeling van een bedrijventerrein of 
zeehaventerrein, of van kantoren, detailhandel, woningbouwlocaties of andere 
stedelijke voorzieningen.

Initiatief in relatie tot de ‘Ladder’
Hierna wordt achtereenvolgens ingegaan op de vragen of sprake is van een nieuwe 
stedelijke ontwikkeling, in hoeverre wordt voorzien in een behoefte en in hoeverre 
vestiging op bestaande bedrijventerreinen respectievelijk binnen bestaand stedelijk 
gebied wenselijk en mogelijk is.

Nieuwe stedelijke ontwikkeling
Of er sprake is van een stedelijke ontwikkeling wordt bepaald door de aard en omvang 
van de ontwikkeling in relatie tot de omgeving. Voorziet het plan in de toevoeging van 
een gebouw, dan ligt de ondergrens 'in beginsel' bij een bruto-vloeroppervlakte van 
minder dan 500 m2. Voor ontwikkelingen in de vorm van een terrein is 'in beginsel' geen 
sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling als het ruimtebeslag minder dan 500 m2 
bedraagt.
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De Laddertoets geldt alleen voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Beoordeeld moet 
dan worden of sprake is van een nieuw beslag op de ruimte. Daarvan is in het beginsel 
sprake als het nieuwe ruimtelijke besluit meer bebouwing mogelijk maakt dan er op 
grond van het voorheen geldende planologische regime aanwezig was, of kon worden 
gerealiseerd. Daarnaast volgt uit jurisprudentie dat wanneer het om een functiewijziging 
gaat, moet worden beoordeeld of er sprake is van een naar aard en omvang zodanige 
functiewijziging, dat desalniettemin gesproken kan worden van een nieuwe stedelijke 
ontwikkeling. Daarbij moet ook het ruimtebeslag betrokken worden.

Het initiatief dient te worden beschouwd als nieuwe stedelijke ontwikkeling. Er is 
namelijk géén sprake van vestiging of uitbreiding van een bestaand agrarisch bedrijf.
Het plan maakt de realisatie van niet-agrarische bedrijvigheid mogelijk. Voorts ziet het 
plan op de realisatie van meer dan 500 m2 (extra) bebouwing en/of meer dan 500 m2 
gebruikswijziging van gronden.

Behoefte
Bij het bepalen van de behoefte kan gebruik gemaakt worden van lange termijn 
prognoses over bedrijventerreinen voor het betreffende verzorgingsgebied in de 
komende 10 jaar. Alle ontwikkelingen van bedrijventerreinen in bestaande 
plancapaciteit die in de behoefte voorzien moeten worden meegewogen. Is er een 
kwantitatief overaanbod dan kan een planologische toevoeging om kwalitatieve redenen 
toch nodig worden geacht. Dat vergt wel een aanvullende motivering. Hoe meer de 
kwalitatieve aspecten publiekrechtelijk geborgd zijn, des te makkelijker de motivering. 
Kwalitatieve redenen kunnen bijvoorbeeld zijn:

^ Het aanbieden van grote kavels die binnen de bestaande harde plancapaciteit 
niet realiseerbaar zijn.

^ Hogere milieucategorieën dan mogelijk binnen de bestaande harde 
plancapaciteit.

Voor zover er leegstand is van bestaande bedrijfsgebouwen, moet onderzocht worden 
of de leegstand geen optie biedt voor de nieuwe stedelijke ontwikkeling. Verder dient 
gemotiveerd te worden, dat de planologische toevoeging geen onaanvaardbare extra 
leegstand tot gevolg heeft.

De behoefte aan bedrijfspercelen voor agrarische verwerkingsbedrijven vloeit voort uit 
de trend van grootschaliger agrarische bedrijven en specialisatie in de landbouw. Door 
deze schaalvergroting en specialisatie ontstaat een ‘knip’ in de keten tussen productie 
(agrarische bedrijven) en verwerking (agrarische verwerkingsbedrijven). Waar vroeger 
de boer zijn eigen producten (bijvoorbeeld) sorteerde, waste en verpakte, gebeurt dit 
meer en meer door daartoe gespecialiseerde bedrijven.

Er is voorts een logische behoefte aan mogelijkheden om producten in de directe 
nabijheid van de agrarische bedrijven te (laten) verwerken. Denk daarbij bijvoorbeeld 
aan de wijze van transport van de producten direct vanaf het land met grote 
landbouwvoertuigen (langzaam verkeer).

Mogelijkheid voor vestiging op bestaande bedrijventerreinen 
In Tollebeek aanwezige bestaande bedrijventerreinen zijn minder (lees: grotendeels 
niet) geschikt voor de vestiging van agrarische verwerkingsbedrijven. Dit heeft vooral te 
maken met het ruimtebeslag van de bedrijven, de aard en ruimtelijke uitstraling van de 
bedrijvigheid, de aard van de transportbewegingen van en naar het bedrijf etc.
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De gemeente Noordoostpolder beschikt niet of nauwelijks over bedrijfsgronden binnen 
bestaand stedelijk geschikt, die geschikt zijn om plaats te bieden aan agrarische 
verwerkingsbedrijven.

Conclusie
De vestiging van agrarische verwerkingsbedrijven op voormalige agrarische 
bedrijfspercelen in het landelijk gebied kan beschouwd worden als een gewenste 
ontwikkeling, waaraan de Ladder voor duurzame verstedelijking niet in de weg staat.
Met de vestiging van deze bedrijven in het landelijk gebied is sprake van zorgvuldig 
ruimtegebruik. Vrijkomende agrarische bedrijfspercelen krijgen een nieuwe functie, 
waarmee leegstand wordt voorkomen. De bedrijvigheid heeft een sterke binding met het 
landelijk gebied (transport van producten met landbouwvoertuigen over een korte 
afstand). Voorts is de aard en omvang van de aanwezige bebouwing minder geschikt 
voor plaatsing binnen het bestaand stedelijk gebied. Naar hun aard, omvang en 
uitstraling passen agrarische verwerkingsbedrijven niet goed op bestaande 
bedrijventerreinen.

Het bedrijf is op de huidige locatie volledig gesetteld en van verhuizing of verplaatsing is 
absoluut geen sprake. Vanuit het oogpunt van de bedrijfsvoering (ketenverlenging 
tussen beide locatie), noch ruimtelijk, noch financieel is verhuizing of verplaatsing 
redelijkerwijs niet mogelijk.

De Ladder voor duurzame verstedelijking staat niet in de weg aan vaststelling van het 
bestemmingsplan.

Provinciaal beleid

Omgevingsprogramma Provincie Flevoland

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

Beschrijving beleid
De provincie Flevoland heeft behoefte aan meer mogelijkheden voor be-Zverwerking 
van agrarische producten op of aansluitend aan het agrarisch erf. In principe zijn deze 
verwerkende activiteiten ook als agrarisch te beschouwen, totdat wordt overgegaan tot 
de vervaardiging van een product waarvoor de agrarische producten als grondstof 
dienen. Deze activiteiten horen niet meer thuis in het buitengebied. Het belangrijkste 
criterium voor de situering in het buitengebied is dan ook of de verwerkende 
bedrijfsactiviteiten in het kader van een goede ruimtelijke ordening kunnen worden 
geschaard onder een direct verlengstuk van de agrarische activiteiten.

Bij de beleidsontwikkeling voor grootschalige verwerking/ketenverlenging wordt 
onderscheid gemaakt in activiteiten die nog als agrarisch zijn te bestempelen en 
activiteiten die naar aard en omvang thuishoren op een bedrijventerrein, zoals een 
agrobusinesspark. Daarbij wordt gekeken of het zwaartepunt van de dominante

NL.IMRO.0171.BP00709-ON01

Toelichting



Gemeente Noordoostpolder

BestemmingsplanTollebeek, Zuidwesterringweg 30

Blad 19 van 44

Oktober 2022

Versie 01

3.2.2

bedrijfsactiviteiten ligt aan de agrarische kant van het productieproces (binding met het 
land) of aan de bedrijfsmatige bewerkingskant van het productieproces (zoals 
verpakken).

Initiatief in relatie tot het beleid
In het voorliggende geval is sprake van een agrarisch verwerkingsbedrijf en daarmee 
een verlenging van de agrarische activiteiten, namelijk de directe vervolgstap op het 
verbouwen en rooien van het gewas. Het bedrijf verbouwt nog wel in beperkte mate 
gewassen, maar niet in die mate dat gesteld kan worden dat het bedrijf geheel of 
overwegend hierop gericht is. Het bedrijf legt zich voornamelijk toe op de handel in 
agrarische producten.

Concreet zijn op het perceel de volgende bedrijfsactiviteiten aanwezig:
^ Teelt van alle agrarische gewassen zoals aardappelen uien wortels, pastinaken, 

vlas.
^ Opslag van eigen geteelde producten. Er is geen sprake van verwerking van 

producten van derden.
^ Bedrijfsactiviteiten die gericht zijn op de (administratieve) handel van uien. Dit 

betreft op de locatie alleen kantoorwerkzaamheden die vanuit huis gedaan worden.

Gelet op de aard van de werkzaamheden is het van belang dat het bedrijf een goede 
verbinding houdt met het land en is gekozen voor een vestiging in het landelijke gebied 
in plaats van op een bedrijventerrein.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de herbestemming van de agrarische 
bestemming naar een bedrijfsbestemming gericht op een agrarisch verwerkingsbedrijf 
aansluit bij het Omgevingsprogramma Provincie Flevoland.

RO Visie Werklocaties Flevoland

In de RO Visie Werklocaties, die 28 juni 2016 is vastgesteld, staat beschreven wat 
nodig is om te komen tot sterke werklocaties met toekomstwaarde in de provincie 
Flevoland. Belangrijkste reden voor deze visie is, dat er sprake is van een nieuwe 
realiteit: de afgelopen decennia is Flevoland sterk gegroeid. In de toekomst is de vraag 
echter minder groot dan in de vorige Visie Werklocaties Flevoland werd verwacht. 
Daarnaast is er sprake van een kwalitatief andere vraag. Hierdoor beantwoordt het 
aanbod van nu regelmatig niet meer aan de vraag van vandaag en morgen. Met de 
Visie Werklocaties Flevoland wordt ingespeeld op deze nieuwe realiteit.

Beschrijving beleid
Het agrarisch landschap van Flevoland staat de komende jaren onder druk. Er komt 
namelijk een flink aantal agrarische bedrijfslocaties vrij. Dit wordt onder andere 
veroorzaakt door bedrijfsbeëindigers die geen opvolger hebben en door 
schaalvergroting. Bij de schaalvergroting blijft het gebruikte areaal gelijk, maar krimpt 
het aantal agrarische bedrijven. Het probleem speelt voornamelijk in de gemeente 
Noordoostpolder, waar tot 2020 ruim 90 hectare agrarische bestemming leeg komt te 
staan. Een oplossing voor de vrijkomende erven is bijvoorbeeld hergebruik of 
transformatie.
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Initiatief in relatie tot het beleid
In het onderhavige geval is sprake van een vrijkomende agrarische bedrijfslocatie. 
Vestiging van een agrarisch verwerkingsbedrijf wordt beschouwd als een passende 
nieuwe invulling van dergelijke locaties. Dit gelet op de binding van het bedrijf met het 
agrarisch gebied.

Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008

De Beleidsregel Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 2008 is door 
Gedeputeerde Staten van Flevoland vastgesteld op 27 juni 2008. In deze beleidsregel 
worden de criteria aangegeven wanneer Gedeputeerde Staten zienswijzen zullen 
indienen en voorts wanneer Gedeputeerde Staten voornemens zijn van deze 
bevoegdheden gebruik te maken.

Beschrijving beleid
Ontwikkelingen in de landbouwsector maken het wenselijk meer ruimte te bieden aan 
kleinschalige niet-agrarische of agrarisch aanverwante functies en het vergroten van 
(voormalig) agrarische bouwpercelen. Hierbij kunnen de bestaande activiteiten en 
functies niet gehinderd worden, het landelijk gebied niet verstedelijkt worden en moet 
het landschappelijk, milieutechnisch en verkeerskundig goed worden ingepast. Daarbij 
dienen de ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw behouden te blijven of verder 
versterkt te worden.

Er is een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden bij de vergroting van 
(voormalig) agrarische bouwpercelen en de ontwikkeling van niet agrarische en/of 
agrarisch aanverwante activiteiten. Het gaat om de volgende voorwaarden:
^ Bij niet-agrarische en/of agrarisch aanverwante activiteiten moet de erfsingel 

behouden blijven of hersteld worden;
^ De vergroting van het (voormalig) agrarische bouwperceel wordt landschappelijk 

ingepast, door middel van het herstellen of opnieuw aanplanten van de erfsingel;
^ De vorm van het (voormalig) agrarische bouwperceel dient te passen in het 

aanwezige landschap.

Ook moet er rekening gehouden worden met de verkeerskundige inpassing. Hierbij 
geldt dat:
^ Voorzien moet worden in voldoende manoeuvreerruimte op het eigen (voormalig) 

agrarische bouwperceel;
^ Er is bij voorkeur geen sprake van meer dan één uitrit;
^ Parkeren vindt plaats op het eigen (voormalig) agrarische bouwperceel;
^ De activiteiten zijn afgestemd op de aard en capaciteit van de weg waaraan het 

betreffende bouwperceel is gelegen.

Initiatief in relatie tot het beleid
In het onderhavige geval is er in de nieuwe situatie sprake van een agrarisch 
verwerkingsbedrijf op een locatie dat voorheen in gebruik was als agrarische bedrijf 
waarbij ook varkens werden gehouden. De bestaande erfsingels blijven onaangetast. 
Het bedrijf is door de aanwezigheid van het Tollebekerbos ook reeds op een gedegen 
wijze landschappelijk ingepast en dit blijft ook zo. Er wordt een bebouwingsvrije zone 
van 6 meter gerealiseerd door daar met de projectie van het bouwvlak rekening mee te 
houden dat niet overal gebouwd kan gaan worden. Ten aanzien van de vorm van het
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bouwperceel kan worden vastgesteld dat deze niet afwijkt van wat gebruikelijk is in de 
Noordoostpolder. Verder is en blijft op het terrein voldoende manoeuvreerruimte 
aanwezig. Er is en blijft sprake van één uitrit. Voor wat betreft de aspecten verkeer en 
parkeren wordt verwezen naar paragraaf 4.9 van deze toelichting.

De ontwikkeling levert geen strijd op met de beleidsnotitie ‘Kleinschalige ontwikkelingen 
in het landelijk gebied’.

Structuurvisie werklocaties (2011)

De Structuurvisie werklocaties is een nadere concretisering van het Omgevingsplan 
2006. Aangezien het Omgevingsplan is opgegaan in het Omgevingsprogramma, is het 
de vraag in hoeverre aan de Structuurvisie werklocaties uit 2011 nog zelfstandige 
betekenis moet worden toegekend. Desalniettemin wordt hierna kort ingegaan op de 
Structuurvisie.

Beschrijving beleid
In de Structuurvisie biedt de provincie de gemeenten een meer vastomlijnd kader voor 
een Gemeentelijke Visie op de Vestigings-locaties (GVV).

1. Dit houdt het volgende in.
^ Er wordt inzicht verlangd in de bestaande en geplande omvang van

bedrijvigheid. Per locatie dient aangegeven te worden welke locatietype(n) het 
betreft en welke typen bedrijven zich kunnen vestigen. Hierover dient 
afstemming tussen de gemeenten plaats te vinden;

• Voor het aanwijzen van vestigingslocaties moet de Ladder (eerst intensiveren 
en herstructureren, dan pas nieuwe locaties ontwikkelen) worden toegepast. 
Voor elke vestigingslocatie moet de ligging, omvang en categorie worden 
aangegeven.

^ Daarnaast worden de gemeenten nadrukkelijk gevraagd te overwegen om een 
herstructureringsfonds en parkmanagement op nieuwe - en zo mogelijk op 
bestaande- bedrijventerreinen in te stellen. Eveneens wordt de gemeenten 
verzocht om het opstellen van een visie op zorgvuldig ruimtegebruik en 
ruimtelijke kwaliteit te overwegen;

• De gemeenten wordt aanbevolen om in de Gemeentelijke Visie op de 
Vestigingslocaties (GVV) grondbeleid en beleid voor het ontwikkelen van 
duurzame bedrijventerreinen op te nemen.

^ Het verdient het de voorkeur om de GVV in een structuurvisie neer te leggen.
2. Zowel overschotten als tekorten aan bedrijventerreinen moet worden voorkomen. 

Hiervoor worden, rekening houdende met de afweging in het kader van de Ladder, 
in samenwerking met de gemeenten afspraken gemaakt over de omvang van nieuw 
aan te leggen bedrijventerreinen en kantoorlocaties (formele werklocaties) afgezet 
tegen de marktvraag. Dit is voor de komende tijd neergelegd in de provinciale Visie 
werklocaties Flevoland 2030+ waarmee de gemeenten akkoord zijn gegaan.

3. Naast de formele werklocaties zijn de informele werklocaties van belang. De 
provincie wil dat daar ruimte aan geboden blijft worden. Voor een eventuele 
provinciale rol bij informele werklocaties is meer inzicht nodig. Het gaat daarbij om 
onderzoek naar de ontwikkeling van informele werklocaties.

4. De provincie hecht nadrukkelijker aan (bestuurlijke) afstemming op 
bovengemeentelijke schaal. Voor afstemming wordt het Portefeuillehoudersberaad
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Economische Zaken benut waarin de portefeuillehouders Ruimte (kunnen) 
participeren als ruimtelijk-economische onderwerpen geagendeerd worden.

Met de Visie op werklocaties Noordelijk Flevoland hebben de gemeenten Urk en 
Noordoostpolder in gezamenlijkheid een GVV vastgesteld. Met deze GVV is volgens 
de provinciale kaders inzicht geboden in de ontwikkelingen van bedrijvigheid binnen de 
gemeente Noordoostpolder. In de Visie op werklocaties (paragraaf 2.2.2) wordt 
ingegaan op de wenselijkheid en mogelijkheid van realisatie van agrarische 
verwerkingsbedrijven in het landelijk gebied.

De Visie sluit aan op de provinciale RO Visie Werklocaties Flevoland. Daarbij geldt dat 
in de Visie de Ladder voor duurzame verstedelijking is verankerd en dat de gemaakte 
beleidskeuzes hierop zijn gebaseerd.

Initiatief in relatie tot het beleid
Nu het onderhavige initiatief past binnen de Visie op werklocaties Noordelijk Flevoland, 
is daarmee tevens gezegd dat de Structuurvisie werklocaties (2011) niet in de weg staat 
aan het verlenen van planologische medewerking.

Het initiatief is in overeenstemming met de, gelet op het initiatief relevante, provinciale 
beleidskaders.

Gemeentelijk beleid

Structuurvisie Noordoostpolder 2025

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 de leefbaarheid in de gemeente 
Noordoostpolder.

Beschrijving beleid
In de gemeente Noordoostpolder is in grote mate sprake van schaalvergroting. Van de 
oorspronkelijke 1.600 agrarische erven in de Noordoostpolder zijn er door de 
schaalvergroting nog geen 1.000 over. Dat aantal daalt nog verder. Tot nu toe zijn 
vooral oorspronkelijke erven vrijgekomen met weinig extra bebouwing, maar dat gaat de 
komende jaren veranderen wanneer ook erven vrijkomen die al eens zijn uitgebreid en 
waarvan de erfsingel vaak ontbreekt. Het herstellen van de oorspronkelijke kwaliteit van 
deze vrijkomende agrarische bedrijfskavels (vab’s) blijkt een grote uitdaging.
De meeste vab’s zijn uitermate geschikt voor de uitoefening van niet-agrarische 
bedrijfsactiviteiten in de lichte milieucategorieën, kleinschalige voorzieningen, recreatie 
en alternatieve woonvormen zoals ‘rood voor rood’. Hieraan worden wel voorwaarden 
gesteld om negatieve effecten te vermijden met betrekking tot de (ontwikkeling van de) 
kernen en de mogelijk negatieve effecten op omliggende bedrijven. De uitvoering van 
het beleid zal nadrukkelijk worden gemonitord en indien nodig zal het beleid worden 
bijgesteld.
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Agrariërs kunnen hun bedrijfsvoering onder andere rendabel houden door 
werkzaamheden op te pakken die in het verlengde daarvan liggen: er is dan sprake van 
‘ketenverlenging’. Te denken valt aan de opslag en/of het schonen en verwerken van 
agrarische producten van de betreffende agrariër zelf maar ook van producten van 
andere, nabijgelegen agrarische bedrijven. Daarom wordt ruimte geboden aan 
ketenverlenging op agrarische erven.

Daaraan wordt een aantal randvoorwaarden gesteld:
^ Aansluiting bij de karakteristiek van de polder: landschappelijke inpassing door 

behoud dan wel (bij erfuitbreiding) opnieuw aanplanten van erfsingels en aandacht 
voor kleur van gebouwen;

^ Uitbreiding kan tot maximaal 3,0 hectare (bruto) of tot maximaal 6,0 hectare als 
twee erven kunnen worden samengevoegd (zie onder ‘Verruimen van agrarische 
erven’). Als bedrijven verder door willen groeien kan dit op de gemengde 
bedrijventerreinen bij Emmeloord. De grote maat van dergelijke bedrijven maakt 
vestiging op de lokale bedrijventerreinen bij de dorpen ongewenst, omdat ze 
landschappelijk gezien in geen verhouding staan tot de geringe afmetingen van de 
dorpen;

^ Geen belemmeringen voor bewoners: maximaal categorie 3.1. en zo nodig 
maatregelen om hinder te beperken;

^ Een geringe verkeersaantrekkende werking of garanties van een goede 
ontsluiting/bereikbaarheid.

Initiatief in relatie tot het beleid
De ontwikkeling heeft geen betrekking op de realisatie van een bedrijf van meer dan 3,0 
hectare (bruto). Gelet op de binding met het landelijk gebied, ligt verplaatsing naar een 
bedrijventerrein niet voor de hand. In de bestaande situatie is de inpassing van het 
bedrijf al gedegen te noemen door de aanwezigheid van het Tollebekerbos. Vanaf het 
begin van het ontstaan van Tollebeek is deze dorpssingel reeds aanwezig en is het 
bedrijf daarmee omzoomd (zie ook de tekeningen in paragraaf 4.3 Cultuurhistorie).
Deze bestaande inpassing blijft gehandhaafd, er worden geen ingrepen gepleegd in de 
reeds aanwezige groene omzooming. Daar waar nodig wordt voorzien in extra groen.

De ter plaatse toegestane activiteiten in de planologisch gezien nieuwe situatie zijn te 
beschouwen als activiteiten die naar aard en invloed te beschouwen zijn als een 
milieucategorie 3.1 inrichting (groothandel in akkerbouwproducten). Gezien het 
daarvoor aanwezige gebruik als een milieucategorie 4.1 inrichting (houden van varkens) 
is de nieuwe invulling voor de woonomgeving te beschouwen als een verbeterring voor 
het woon- en leefklimaat. Het initiatief is passend binnen de uitgangspunten van de 
Structuurvisie.

Visie Werklocaties Noordelijk Flevoland

Noordelijk Flevoland zit post-crisis economisch weer in de lift. Bedrijven groeien en 
investeren, de werkgelegenheid stijgt en het algehele ondernemerssentiment is positief.

In de visie wordt aangegeven dat agrariërs hun bedrijfsvoering onder andere rendabel 
kunnen houden door werkzaamheden op te pakken die in het verlengde daarvan liggen: 
er is dan sprake van ketenverlenging. Dit kan zowel als nevenactiviteit of als 
hoofdactiviteit. Te denken valt aan opslag, en/of het schonen en verwerken van
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3.3.3

3.3.4

agrarische producten van de betreffende agrariër zelf of van producten van andere 
agrarische bedrijven.

Deze activiteiten zijn zo verbonden met de agrarische keten, dat vestiging op een 
regulier bedrijventerrein onlogisch is.

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

In het voorliggende bestemmingsplan is sprake van ketenverlenging, namelijk de 
verwerking en verhandeling van agrarische gewassen. Het gaat hierbij om een 
hoofdactiviteit. Binnen de bestemming zelf is ook nog wel akkerbouw toegestaan, maar 
dat zal niet meer de hoofdactiviteit gaan vormen. De ontwikkeling past daarmee binnen 
de Visie op werklocaties die ruimte biedt aan het uitvoeren van activiteiten die in het 
verlengde van de landbouw liggen.

Conclusie
Het initiatief is in overeenstemming met de gemeentelijke beleidskaders.

Landschapsvisie Noordoostpolder

De Landschapsvisie is één van de bouwstenen voor de Structuurvisie Noordoostpolder 
2025. Vanwege de status van de polder als door het Rijk aangewezen 
‘Wederopbouwgebied uit de periode 1940-1965’ en vanwege het belang dat de 
gemeente hecht aan de cultuurhistorische waarde van de polder is een zorgvuldige 
inpassing van nieuwe ontwikkelingen van groot belang.
De noordwestrand tussen dorpenring en het IJsselmeer - ter plaatse van het plangebied 
- houdt zoveel mogelijk een agrarisch karakter. Hier kan door laanbeplanting en 
mogelijke uitbreiding van de erven (karakteristieke vier-clusters) een meer verdicht 
beeld ontstaan. De agrarische erven met hun erfsingels zijn van grote betekenis voor de 
Noordoostpolder als landschap van 'rust en regelmaat'. In de Landschapsvisie 
Noordoostpolder wordt daarom nader ingegaan op deze agrarische erven. De 
transformatie van de agrarische erven is een belangrijke ontwikkeling in de polder. Het 
aantal agrarische bedrijven in de polder neemt af. Daardoor zijn er erven die hun 
agrarische functie verliezen en worden omgevormd voor andere functies. Er zijn 
stoppende agrarische bedrijven die door ontwikkelen naar aan landbouw gerelateerde 
bedrijvigheid, zoals verwerking en opslag van landbouwproducten, zo ook het bedrijf in 
voorliggend bestemmingsplan. De Landschapsvisie Noordoostpolder levert 
uitgangspunten voor erfuitbreidingen. Het plan is niet strijdig met de uitgangspunten uit 
de Landschapsvisie Noordoostpolder.

Welstandsnota gemeente Noordoostpolder (2013)

Het plangebied valt in de welstandsnota onder de gebiedscriteria ‘landelijk gebied’. Het 
landelijk gebied omvat het grondgebied van de gehele gemeente Noordoostpolder, met 
uitzondering van de bebouwde kommen van Emmeloord, de dorpen en Schokland en 
het IJsselmeergebied .
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3.4

In deze welstandsnota zijn uitgangspunten vertaald naar welstandscriteria voor het 
buitengebied. Naast welstandscriteria voor de oorspronkelijke bebouwing bevat deze 
nota welstandscriteria voor nieuw te bouwen woningen en bedrijfshallen in het 
buitengebied. Criteria die enerzijds vernieuwing mogelijk maken en anderzijds een 
verbinding te leggen met de historie van het betreffende erf.

Toekomstige bouwplannen worden bij aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen 
getoetst worden aan de van toepassing zijnde welstandscriteria.

Conclusie

Het initiatief is in overeenstemming met de uitgangspunten vanuit het Rijks-, provinciaal 
en gemeentelijk beleid.
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4 Hoofdstuk Omgevingsaspecten

4.1 Algemeen

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op 
het bestemmingsplan een beschrijving staan van het verrichte onderzoek naar de voor 
het plan relevante feiten en de af te wegen belangen (Algemene wet bestuursrecht, 
artikel 3.2).

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de geldende wet- en regelgeving die op voorliggend 
plan en plangebied van toepassing zijn. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een 
belangrijk middel voor afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. In 
dit hoofdstuk worden daarom de resultaten van het onderzoek naar o.a. de 
milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. Het betreft de thema's archeologie & 
cultuurhistorie, bodem, ecologie, externe veiligheid, geluid, milieuzonering, verkeer, 
water en luchtkwaliteit.

4.2 Archeologie

In de toelichting moet worden aangegeven hoe het cultureel erfgoed wordt beschermd 
in relatie tot de wettelijke bepalingen (Erfgoedwet) en hoe met het oog op het 
noodzakelijk onderzoek met het aspect archeologie is omgegaan. Eventuele 
onderzoeksrapporten moeten als bijlage bij de toelichting worden gevoegd.

Figuur 4.1: Een weergave van de archeologisch beleidskaart ter plaatse van het plangebied.

Volgens de gemeentelijke archeologische beleidskaart is in het plangebied de categorie 
WA-8 van toepassing. Voor deze gebieden geldt een onderzoeksplicht naar archeologie 
bij ingrepen groter dan 10.000 m2 én dieper dan 100 cm. De voorgenomen 
bouwplannen gaan niet gepaard met bodemingrepen die meer dan 10.000 m2 en dieper 
dan 100 cm bedragen, waardoor er geen archeologisch onderzoek vereist is.

Op de verbeelding is voor het plangebied een archeologische dubbelbestemming 
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-8 opgenomen met de daarbij 
behorende regels in artikel 5 van de bij dit bestemmingsplan behorende regels.
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4.3

Zorgplicht
Indien bij toekomstige graaf- en/of bouwwerkzaamheden onverhoopt toch 
archeologische grondsporen worden aangetroffen en/of vondsten worden gedaan, dan 
dient hiervan direct melding te worden gemaakt, conform de Erfgoedwet, bij de 
gemeente Noordoostpolder en bij de provinciaal archeoloog.

Cultuurhistorie

Per 1 januari 2012 is de wijziging van het Bro in werking getreden die een verplichting 
inhoudt om in de toelichting van het bestemmingsplan een beschrijving op te nemen 
van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en in 
de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden.

Cultuurhistorie en beleid
Beleidsmatig is de cultuurhistorie van Noordoostpolder vastgelegd en toegelicht in 
diverse documenten zoals ‘Kwaliteitskaart Noordoostpolder Urk - Deel 1’ (H+N+S 
landschapsarchitecten en Beek@ Kooiman Cultuurhistorie, 2004), ‘Landschapsvisie 
Noordoostpolder, landschap van rust en regelmaat’ (Feddes/Olthof 
Landschapsarchitecten, 2012), ‘Structuurvisie Noordoostpolder 2025’, (Kuiper 
compagnons/Gemeente Noordoostpolder, 2013) en de ‘Erfgoednota’, (Gemeente 
Noordoostpolder, 2013). Al deze documenten nemen bij vernieuwing en ontwikkeling 
het bijzonder ontworpen landschap van de Noordoostpolder als vertrekpunt. Het credo 
van eertijds de Nota Belvédère behoud door ontwikkeling, geldt nog altijd en klinkt ook 
door in de aanwijzing van de Nooroostpolder als Nationaal Wederopbouwgebied in de 
beleidsnota ‘Visie Erfgoed en Ruimte, Kiezen voor Karakter’ van de Rijksdienst voor 
Cultureel Erfgoed (RCE, 2016).

De gemeente Noordoostpolder is een duidelijk voorbeeld van een rationeel landschap 
uit de 20e eeuw (rond 1940 drooggelegd), waarin de twee voormalige eilanden Urk en 
Schokland als zelfstandige elementen zijn opgenomen. Dit rationeel vormgegeven 
landschap is niet alleen ontworpen vanuit het oogpunt van optimale landbouwkundige 
productie, maar ook als wetenschappelijke, esthetische en intellectuele uitdaging.

Onderdelen van de inrichting van de gemeente Noordoostpolder die kenmerkend zijn 
voor het gebied zijn:
^ de kavelmaat;
^ de erven met bijbehorende erfsingels;
^ de diverse typen boerderijen;
^ de arbeiderswoningen;
^ de kavel- en erfsloten;
^ het grondgebruik.

Relatie tot het plan
Het plangebied is een agrarisch perceel in de kern van Tollebeek. Het principe van al 
dan niet geclusterde woonerven is in voorliggend plan niet van toepassing. De 
bestemmingswijziging leidt dan ook niet tot aantasting van eventuele cultuurhistorische 
waarden. In het plangebied komen geen monumenten voor. Wel kan nog worden 
aangegeven dat er rond het dorp Tollebeek een dorpssingel ligt in de vorm van het 
Tollebekerbos. Deze singel komt voort uit het oorspronkelijke stedenbouwkundig 
ontwerp van het dorp en is al terug te vinden op topografische kaarten net na 1960. Het 
plangebied ligt binnen deze dorpssingel/bosgebieden en wordt zo landschappelijk
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ingepast door deze singel. Op onderstaande kaarten uit 1962 en verbolgens 2021 is dat 
goed zichtbaar dat het boscomplex al sinds lange tijd aanwezig is en een goede 
landschappelijke buffer vormt voor het bedrijf en dat deze singel ook in al die jaren 
nauwelijks is aangetast.

Weergave 2021

Vanuit het oogpunt van cultuurhistorie mag het bestemmingsplan uitvoerbaar worden 
geacht. In de directe omgeving en in het plangebied zelf komen geen monumenten of 
cultuurhistorische waarden voor. Met de voorgenomen ontwikkeling geen sprake zijn 
van onevenredige aantasting van cultuurhistorisch waardevolle elementen. Ook het 
Tollebekerbos blijft onaangetast en blijft een gedegen landschappelijke buffer vormen.
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4.4 Bodem

Het doel van de bodemtoets bij ruimtelijke plannen is de bescherming van de bodem. 
Een bodemonderzoek moet worden uitgevoerd om te kunnen beoordelen of de bodem 
geschikt is voor de geplande functie en of sprake is van een eventuele 
saneringsnoodzaak.

Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bepaalt dat in het bestemmingsplan rekening 
gehouden moet worden met de bodemkwaliteit ter plaatse. De reden hiervoor is dat 
eventueel aanwezige bodemverontreiniging van groot belang kan zijn voor de keuze 
van bepaalde bestemmingen en/of voor de uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan. 
De bodemtoets moet worden uitgevoerd bij het wijzigen of opstellen van een 
bestemmingsplan.

In het plan dient aangegeven te worden wat de kwaliteit van de bodem ter plaatse van 
het plangebied is. Tevens dient, op basis van de Mor (Ministeriële regeling 
omgevingsrecht), bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor de activiteit 
bouwen een rapportage van een recent uitgevoerd verkennend bodemonderzoek 
toegevoegd te worden. Voor verkennend bodemonderzoek op een locatie wordt de 
norm NEN 5740 gehanteerd (onderzoeksstrategie voor verkennend bodemonderzoek).

Door AvA Milieuonderzoek is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd d.d. 8 
december 2021, projectnummer 21275-AvA. Het volledige onderzoeksrapport is als 
aparte bijlage bij dit bestemmingsplan gevoegd. Hierna volgen, integraal overgenomen, 
de conclusies en aanbevelingen van het uitgevoerde onderzoek.

Conclusies
In de grond ter plaatse van de drie onderzochte deellocaties zijn zowel 
zintuiglijk/visueel als chemisch analytisch geen verontreinigingen aangetoond.
In het grondwater is barium in een licht tot matig verhoogde waarde aangetoond.
Verder is zink licht verhoogd gemeten in één van de twee onderzochte 
grondwatermonsters.

Barium is in de Nederlandse bodem over het algemeen van nature in verhoogde 
waardes in het grondwater aanwezig. Ook zink kan van nature verhoogd in het 
grondwater worden aangetroffen. Bij de gemeten gehalten zullen geen 
milieuhygiënische risico’s optreden en hoeft geen vervolgonderzoek plaats te vinden.

Met de gevolgde onderzoeksstrategie is de algemene milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem ter plaatse van de geplande nieuwbouw en uitbreiding van het erf 
ons inziens voldoende vastgelegd.

Voor wat betreft de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem hoeven er vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt geen beperkingen te worden gesteld aan het gebruik 
van de onderzochte locaties en bestaan er geen bezwaren tegen de bouwplannen 
en uitbreiding van het erf op perceel Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek.

4.5 Externe en fysieke veiligheid

Het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: het Bevi) richt zich primair op 
inrichtingen zoals bedoeld in de Wet milieubeheer. In artikel 2, lid 1 van het Bevi staan
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4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

de inrichtingen genoemd waarop het Bevi van toepassing is. Deze inrichtingen brengen 
risico’s met zich mee voor de in de omgeving aanwezige risicogevoelige objecten.

Bedrijfsloodsen zijn niet aangemerkt als risico veroorzakende inrichting. Echter, 
bedrijfsloodsen (waarin mensen verblijven) worden wel aangemerkt als een (beperkt) 
kwetsbaar object, zodat beoordeeld dient te worden of er in de nabijheid van het terrein 
eventueel Bevi-inrichtingen zijn die van invloed zijn/kunnen zijn op de 
uitbreidingsplannen. Hiertoe hebben wij een check uitgevoerd aan de risicokaart 
Flevoland. Dit levert het volgende beeld op (het plangebied wordt weergegeven met de 
blauwe ster).

Figuur 4.4: Een weergave van www.risicokaart.nl met het plangebied (blauwe kader)

Bevi-inrichtingen binnen het plangebied

In het plangebied zijn geen Bevi-bedrijven gelegen.

Bevi-inrichtingen buiten het plangebied

Er bevinden zich geen Bevi-inrichtingen in de nabijheid van het plangebied. 

Buisleidingen

Er bevindt zich op ruim 250 meter in oostelijke richting een buisleiding. De afstand is 
dermate groot dat deze leiding niet van invloed is op het plangebied

Route gevaarlijke stoffen

Er bevinden zich geen routes gevaarlijke stoffen in de nabijheid van het plangebied.
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4.5.5

4.5.6

4.6

Hoogspanningsmasten

Er bevinden zich geen hoogspanningsmasten in de nabijheid van het plangebied. 

Conclusie externe veiligheid

Nader onderzoek naar externe veiligheid is niet nodig.

Ecologie

De Wet natuurbescherming (Wnb) is in werking getreden op 1 januari 2017. Deze wet 
vervangt de volgende drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998 
(gebiedsbescherming), de Flora- en faunawet (soortenbescherming) en de Boswet 
(houtopstanden). De provincie is bij de Wnb het bevoegd gezag voor de toetsing van 
werkzaamheden en handelingen bij Natura 2000-gebieden en dier- en plantensoorten. 
Het Rijk blijft bevoegd gezag bij ruimtelijke ingrepen met grote nationale belangen. Voor 
gemeenten geldt dat zij het bevoegd gezag zijn voor omgevingsvergunningen.

Er dient rekening te worden gehouden met Europese en nationale wetgeving en beleid 
ten aanzien van de natuurbescherming. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen 
gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Gebiedsbescherming
In de Wnb is de bescherming van specifieke natuurgebieden geregeld. Het betreft de 
Natura 2000-gebieden, die een internationale bescherming genieten. Plannen en 
projecten met negatieve effecten op deze gebieden zijn vergunningplichtig. Relevant 
daarbij is dat de Wnb een externe werking kent. Van externe werking is sprake als 
activiteiten buiten een Natura 2000-gebied van invloed zijn op de natuurwaarden in een 
Natura 2000-gebied. Per Natura 2000-gebied zijn instandhoudingsdoelen voor 
soorten en vegetatietypen opgesteld.

Natura 2000
De onderzochte locatie ligt 5 kilometer afstand van de dichtstbijzijnde grens van het 
dichtstbijzijnde N2000 gebied (IJsselmeer). Het habitat is gevoelig voor stikstofdepositie 
vanuit de lucht. De voorgenomen bestemmingsplanwijziging zijn echter van dien aard 
dat naar verwachting geen stikstofdepositie significant zal toenemen en de 
grenswaarde van 0,00 mol/ha/jr. zal worden overschreden.

Figuur 4.5: Een weergave van het plangebied t.o.v. nabijgelegen Natura 2000-gebieden.
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Om dat zeker te stellen is nog een zogeheten Aerius-berekening uitgevoerd. De Aerius- 
berekening is als aparte bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. De berekening heeft 
geen verschillen opgeleverd boven 0,00 mol/ha/jr.

Natuurnetwerk Nederland
Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) - voorheen Ecologische Hoofdstructuur - is een 
samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen belangrijke 
natuurgebieden in Nederland en vormt de basis voor het natuurbeleid. Ten aanzien van 
ontwikkelingen binnen het NNN geldt het 'nee, tenzij-principe'. Het NNN is als 
beleidsdoel opgenomen in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte. De provincies zijn 
verantwoordelijk voor de begrenzing, ontwikkeling en bescherming van het NNN. De 
onderzochte locatie ligt niet binnen het NNN.

De dichtstbijzijnde grens van NNN ligt ten noorden van Urk, op ruim 2,5 kilometer van 
het plangebied. De voorgenomen bestemmingsplanwijziging zijn echter van dien aard 
dat het uitgesloten is de kernwaarden van het NNN zullen worden aangetast.

Figuur 4.6: Een weergave van het plangebied t.o.v. nabijgelegen NNN-gebieden.

Soortenbescherming
Het uitgangspunt van de Wnb is dat er geen (opzettelijke) schade mag worden gedaan 
aan beschermde dieren of planten, tenzij dit uitdrukkelijk is toegestaan. De 
soortenbescherming binnen de Wnb is daarbij opgedeeld in drie beschermingsregimes: 
Vogelrichtlijnsoorten, Habitatrichtlijnsoorten en andere soorten. Bij beoordeling van de 
toelaatbaarheid van bouwwerken en/of andere activiteiten moet rekening worden 
gehouden met de mogelijke aanwezigheid van te beschermen dier- en plantensoorten.

Er dient een ontheffing op grond van artikel 3.3, 3.8 en/of 3.10 Wnb te worden 
aangevraagd voor een (bouw)werkzaamheid of activiteit indien het volgende van 
toepassing is:
^ uit gegevens of onderzoek blijkt dat er sprake is van verstoring of doden van (een) 

beschermde soort(en);
^ het bouwwerk en/of de activiteit veroorzaakt beschadiging of vernieling van 

voortplanting- of rustplaatsen van dieren, dan wel ontworteling of vernieling van 
plantensoorten;
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^ er kan geen gebruik gemaakt worden van een vrijstelling op grond van de Wet 
natuurbescherming;

^ er kan niet gewerkt worden volgens een goedgekeurde gedragscode.

Ten behoeve van het project is door ecologisch onderzoeksbureau Alcedo 
Natuurprojecten een ecologische quickscan uitgevoerd. Het onderzoeksrapport daarvan 
is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.

Op basis van deze quickscan kan het volgende worden geconcludeerd:

Op de onderzochte locatie:
> Is geen via de Wnb beschermde flora aangetroffen en wordt deze ter plaatse ook 

niet verwacht;
> Zijn geen vaste verblijfplaatsen aangetroffen van beschermde grondgebonden 

zoogdiersoorten;
> Wordt geen functioneel leefgebied van grondgebonden zoogdieren dusdanig 

aangetast dat er sprake is van het in gevaar komen van de gunstige staat van 
instandhouding;

> Kan de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen worden 
uitgesloten;

> Kan de aanwezigheid van jaarrond beschermde nestplaatsen worden uitgesloten;
> Kan de aanwezigheid van beschermde amfibieën-, reptielen- en vissensoorten 

worden uitgesloten;
> Kan de aanwezigheid van beschermde insectensoorten en andere ongewervelden 

worden uitgesloten;
> De onderzochte locatie ligt binnen de begrenzing van het NNN en op 14 kilometer 

afstand van een N2000 gebied, maar de aard van de geplande werkzaamheden is 
van dien aard dat de kernwaarden van het NNN en N2000 niet zullen worden 
aangetast.

Op basis van deze quickscan wordt het volgende geadviseerd:

Richt de omgeving in op een natuur-inclusieve wijze. Dat kan door middel van:
> Plaatsen van nestkasten voor huismussen en vleermuizen;
> Plaatsen van een kerkuilenkast;
> Plaatsen van kunstnesten voor boerenzwaluw;
> Plaatsen van een zwaluwentil voor huiszwaluwen;
> Inrichten van de omgeving met inheems bosplantsoen.

Met de voorgestelde adviezen zal rekening worden gehouden en daar waar mogelijk 
zullen de voorgestelde voorzieningen een plaats krijgen in het totale plan.

Geluid(hinder)

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen 
geluidsoverlast. Op basis van deze wet dient bij het opstellen van een bestemmingsplan 
of andere ruimtelijke plannen aandacht te worden besteed aan het aspect 'geluid'.
In de Wet geluidhinder is een zonering van industrieterreinen, wegen en spoorwegen 
geregeld. Enerzijds betekent dit dat (geluids)eisen worden gesteld aan de 
milieubelastende functies, anderzijds betekent dit dat beperkingen worden opgelegd 
aan milieugevoelige functies. In deze paragraaf wordt ingegaan op de geluidsaspecten
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4.8

met betrekking tot wegverkeerslawaai. Industrielawaai en/of spoorweglawaai is voor dit 
plan niet relevant.

Wegverkeerlawaai
Volgens de Wet geluidhinder (Wgh) heeft in beginsel iedere weg een geluidszone. Het 
plangebied is gelegen aan de doorgaande N713, Zuidwesterringweg in Tollebeek. Op 
deze weg geldt een maximum snelheid van 80 km/u. Deze weg heeft een wettelijke 
geluidzone.

Het voorliggende plan voorziet niet in het toevoegen van een nieuw geluidgevoelig 
objecten. De gewenste bedrijfsgebouwen zijn niet geluidgevoelig. Een akoestisch 
onderzoek (Wgh) is niet vereist.

Railverkeer- of industrielawaai
Er zijn geen overige geluidbronnen, zoals railverkeer of industrielawaai die van invloed 
zijn op het plangebied. De nabijgelegen bedrijven en instellingen met bijhorende 
geluidsnormen geven tevens geen belemmering.

Milieuhinder

Nieuwe functies kunnen milieuhinderlijk zijn voor omringende woningen dan wel 
bedrijven. Er dient een beoordeling plaats te vinden of de nieuwe functie wel milieu 
hygiënisch inpasbaar is.

Er dient daarom beoordeeld te worden of in de omgeving van het plangebied functies 
voorkomen die gehinderd kunnen worden door onderhavig project of waarvan het 
project juist hinder ondervindt.

De (indicatieve) lijst “Bedrijven en Milieuzonering 2009”, uitgegeven door de Vereniging 
van Nederlandse gemeenten, geeft weer wat de richtafstanden zijn voor 
milieubelastende activiteiten. In deze publicatie worden de indicatieve richtafstanden 
gegeven voor de vier ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar.

De gegeven richtafstanden zijn in het algemeen richtafstanden en geen harde 
afstandseisen. Ze moeten daarom gemotiveerd worden toegepast. Dit betekent dat 
geringe afwijkingen in de lokale situatie mogelijk zijn. Het is aan te bevelen deze 
afwijkingen te benoemen en te motiveren indien aan de orde.

Milieuzonering beperkt zich tot milieuaspecten met een ruimtelijke dimensie: geluid, 
geur, gevaar en stof. Om milieuzonering hanteerbaar te maken wordt gebruik gemaakt 
van de VNG publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' (uitgave 2009). Deze publicatie 
bevat onder meer lijsten met richtafstanden van diverse milieuhinderlijke activiteiten en 
stappenplannen voor concrete situaties.

Relatie tot het plan
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in een vergroting van het aanwezige bedrijf. 
Tevens voorziet het bestemmingsplan in toekomstige bebouwingsmogelijkheden voor 
uitbreiding van bedrijfsgebouwen.

In de bestaande situatie was er sprake van een bedrijf waar varkens werden gehouden. 
Dit bedrijf was aan te merken als een milieucategorie 4.1 inrichting met een grootste
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normafstand van 200 meter voor het aspect geur. In het geldende bestemmingsplan is 
ook een geurzone van 200 meter opgenomen rondom het bedrijf.

In de nieuwe situatie worden er geen varkens meer gehouden en is het bedrijf te 
beschouwen als een groothandel in akkerbouwprodukten. Voor een dergelijk bedrijf 
geldt dat deze is te beschouwen als een milieucategorie 3.1 inrichting met een grootste 
normafstand van 50 meter voor het aspect geluid.

Er worden in de nieuwe situatie geen varkens meer gehouden, zodat ook de aanwezige 
geurhindercirkel kan verdwijnen. Op de voor dit bestemmingsplan gemaakte 
verbeelding is deze geurzone dan ook verwijderd en in de regels is deze niet meer 
opgenomen.

Onderstaande weergave laat de planologische situatie zien van het plangebied in relatie 
tot nabijgelegen bestemmingen.

De bestaande woningen zijn ten opzichte van de huidige bedrijfsactiviteiten op ruim 155 
meter in zuidelijke richting van het plangebied gelegen. Daarmee wordt ruimschoots 
voldaan aan de benodigde grootste richtafstand van 50 meter voor geluid. De 
bestaande woningen worden door de uitbreidingsplan niet onevenredig gehinderd in 
hun bestaand woon- en leefklimaat. Het bedrijf zal vanuit milieuhinder niet in zijn 
bedrijfsvoering worden beperkt. Ten behoeve van voorgenomen plannen is geen 
wederzijdse milieuhinder te verwachten.
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4.9 Verkeer en parkeren

Nieuwe functies betekenen meestal ook dat er sprake is of zal zijn van een toename 
van verkeersbewegingen, alsmede ontstaat er een parkeerbehoefte. Uitgangspunt is 
dat nieuwe functies geen onevenredige extra hinder veroorzaken voor reeds aanwezige 
functies in de omgeving.

(Toename) verkeersintensiteit en parkeerbehoefte
Voorliggend bestemmingsplan voorziet in het uitbreiden van het bestaande bedrijf met 
circa 1112 m2 aan bedrijfsgebouwen. Deze zijn aan te merken als ‘bedrijf 
arbeidsextensief/ bezoekers extensief (bv loods).

Voor het bepalen van de parkeerbehoefte is gebruik gemaakt van de Nota 
Parkeernormen (2016) van de gemeente Noordoostpolder.

Er komt in totaliteit voor 1112 m2 aan bedrijfsgebouwen bij. Het gaat daarbij om 
bedrijfsgebouwen die qua aantal bezoekers extensief zijn en qua arbeid ook extensief 
zijn. Er is dan per 100 m2 bvo 1,1 extra parkeerplaats nodig volgens de Nota 
Parkeernormen. Er komt bij aan bvo in totaliteit circa 1.112 m2 dat betekent 12,2 extra 
parkeerplaatsen voor de extra bedrijfsgebouwen = afgerond 13 parkeerplaatsen.

Het bedrijf is en blijft een éénmansbedrijf. Als gevolg van het plan wordt er niet meer 
personeel aangenomen. Op eigen terrein is voldoende ruimte voor het parkeren van de 
eigenaar van het bedrijf en is ook voldoende ruimte aanwezig mocht er eens een extra 
auto of vrachtwagen geparkeerd moeten staan. Vanuit de bestaande bedrijfsvoering en 
de ervaring van het bedrijf zijn er niet 13 extra parkeerplaatsen nodig.

De bedrijfslocatie is ten opzichte van Tollebeek redelijk solitair gelegen en het gehele 
proces is arbeidsextensief te noemen. In het plangebied is meer dan voldoende 
gelegenheid voor parkeren op eigen terrein te realiseren indien onverhoopt toch extra 
parkeerruimte nodig zou moeten zijn. Hierdoor vormt het aspect verkeer en vervoer 
geen belemmering bij het bestemmingsplan.

4.10 Luchtkwaliteit

Projecten die ‘niet in betekende mate’ (nibm) van invloed zijn op de luchtkwaliteit 
hoeven niet meer getoetst te worden aan de grenswaarden voor luchtkwaliteit. In de 
AMvB-nibm zijn de criteria vastgelegd om te kunnen beoordelen of voor een project 
sprake is van nibm.

Met de inwerkingtreding van de NSL op 1 augustus 2009 geldt de volgende bovengrens 
om als NIBM-project te worden aangemerkt: De realisatie van een kantoorgebouw van 
minder dan 100.000 m2 bruto vloeroppervlakte aan één ontsluitingsweg. Voorliggend 
plan is qua omvang en verkeersaantrekkende werking veel kleinschaliger dan de bouw 
van een kantoorruimte van 100.000m2 bruto vloeroppervlakte.

Het project kan derhalve worden beschouwd als een nibm-project. Nader onderzoek 
naar de luchtkwaliteit is niet nodig.
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4.11

Omdat ook verder geen significante ontwikkelingen rondom het plangebied gepland 
zijn, zal de concentratie van de NOX en fijnstof niet veranderen. Hierdoor betekent de 
luchtkwaliteit geen belemmering voor het vaststellen van het bestemmingsplan.

Water(toets)

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de 
verankering in het Besluit op de ruimtelijke ordening.

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

Voor het uitvoeren van de watertoets zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:
1. Er is een toename van circa 2280 m2 aan bebouwing en verharding;
2. Er is geen sprake van bedrijfsafvalwater;
3. Hemelwater wil men afvoeren via het bestaande slotenstelsel rondom het perceel. 

Verder zal aan de noordkant van het plangebied nog een nieuwe erfsloot worden 
gerealiseerd.

Met deze gegevens is de watertoets uitgevoerd. Het plangebied bevindt zich binnen het 
beheersgebied van het waterschap Zuiderzeeland. Op basis van de inhoudelijke 
beoordeling van de ontwikkeling door het waterschap geldt dat de korte procedure van 
toepassing is. Onderstaand zijn de relevante onderdelen die opgenomen moeten 
worden in het bestemmingsplan verwerkt.

Thema Waterveiligheid
^ Het plangebied ligt niet in een beschermingszone van een primaire waterkering. 

Voor het onderdeel primaire waterkering zijn geen uitgangspunten voor het thema 
veiligheid van toepassing.

^ Het plangebied ligt niet buitendijks. Voor het onderdeel regionale waterkeringen zijn 
geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

^ Het plangebied ligt niet in een beschermingszone van een overige waterkering.
Voor het onderdeel regionale waterkering zijn geen uitgangspunten voor het thema 
veiligheid van toepassing.

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

NL.IMRO.0171.BP00709-ON01

Toelichting



Gemeente Noordoostpolder

BestemmingsplanTollebeek, Zuidwesterringweg 30

Blad 38 van 44

Oktober 2022

Versie 01

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.

De beleidsregel 'Compensatie toename verhard oppervlak en versnelde afvoer ' is 
begin 2013 door het waterschap vastgesteld. Vanaf het moment van vaststelling van de 
beleidsregel is de situatie van het beheergebied op dat moment het referentiekader 
geworden, oftewel de nulsituatie.

De compensatieplicht geldt zodanig voor de netto toename van het verhard oppervlak 
voor een bouwvlak sinds begin 2013. Binnen het plangebied is geen sprake van een 
toename in verhard oppervlak, of deze is gering (minder dan 750 m2 in stedelijk gebied 
of minder dan 2.500 m2 in landelijk gebied). Daarom is geen compensatie noodzakelijk 
voor dit plan.

Het plangebied bevindt zich in het landelijk gebied en de toename aan bebouwing en 
verharding bedraagt circa 2280 m2. Hoewel er geen watercompensatie hoeft plaats te 
vinden zal wel aan de noordkant van het plangebied een nieuwe erfsloot worden 
gerealiseerd waar hemelwater naar toe kan worden afgevoerd.

Thema schoon water 
Slechte kwaliteit kwelwater:
Bij het ontwerp van een nieuw watersysteem moet rekening gehouden worden met 
de hoeveelheid kwel en de kwelwaterkwaliteit. Het plangebied is (gedeeltelijk) gelegen 
in een gebied met kwel van matige tot slechte kwaliteit. Het waterschap wordt 
vroegtijdig betrokken voor advies over het ontwerp van het nieuwe watersysteem.

Het advies van het waterschap is om de nieuwe erfsloot niet watervoerend te maken 
door de bodem niet te diep te graven. Het gebied heeft namelijk op basis van grofmazig 
onderzoek ook kans op een groot opbarstrisico.

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

Uitgangspunten:
Voor (nieuw) te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar 
een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in of in de nabijheid 
van het plangebied wordt geloosd, zonodig voorafgegaan door een lokale 
zuivering. Afstromend hemelwater van vervuilde oppervlakken wordt 
gezuiverd.
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Thema voldoende water
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 feítelijke situatie van het watersysteem 
overeenkomt met de legger. Op die manier kan het waterschap weloverwogen 
anticiperen op en reageren in extreme situaties.

Randvoorwaarden goed functionerend watersysteem
Het waterschap streeft naar een robuust en klimaatbestendig watersysteem met grote 
peilvakken. Versnippering van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe 
ontwikkelingen sluiten aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd 
op de functie van het water. In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar 
aaneengesloten waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere 
kunstwerken en zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig 
ingericht dat het goed controleerbaar en beheersbaar is.

Advies nieuw open water
Streefbeeld:
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden 
voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied.

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

Randvoorwaarde(n) nieuw oppervlaktewater:
Oppervlaktewater met een doelstelling voor goede chemische en/of biologische 
waterkwaliteit (vaak helder) wordt niet nadelig beïnvloed door water met een lagere 
waterkwaliteitsdoelstelling (vaak troebel).

Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het 
ecologische functioneren van wateren, door ruimtelijke ontwikkelingen wordt 
voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is.

In voorliggend plan wordt een nieuwe erfsloot gerealiseerd waar wordt voorzien in de 
opvang van schoon hemelwater. Het ligt niet in de lijn dat hier chemische stoffen oid op 
worden geloosd die van nadelige invloed zijn op de waterkwaliteit. Er wordt ook geen 
gebruik gemaakt van uitlogende (bouw)materalen. Indien nodig zal de initiatiefnemer 
contact opnemen met het waterschap om de inrichting van de sloot door te nemen met 
het waterschap.

Over de in dit bestemmingsplan opgenomen waterparagraaf heeft het waterschap per 
mail van 4 oktober 2022 aan de gemeente laten weten hiermee in te kunnen stemmen.
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4.12 M.e.r.-beoordeling

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang 
een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld 
aan de 'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming 
plaatsvindt, bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure, of een 
milieuvergunningsprocedure.

In het Besluit m.e.r., bijlage D, onder artikel 11 (Woningbouw, Stedelijke ontwikkeling, 
Industrieterreinen) staat onder artikel 11.2 genoemd dat een m.e.r-beoordeling moet 
plaatsvinden in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op de aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject (met inbegrip van winkelcentra of 
parkeerterreinen, waarin de activiteit betrekking heeft op:

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.

Qua aard, omvang en ligging is het bouwplan niet gelijk te stellen aan de betreffende en 
omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.

Op 1 april 2011 heeft echter een wijziging van het Besluit m.e.r. plaatsgevonden. 
Daardoor is nu een beoordeling van een activiteit zoals die voorkomt op lijst D 
noodzakelijk, zelfs al is de omvang van de activiteit ver onder de drempelwaarde 
gelegen.

Voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-lijst 
en die beneden de drempelwaarden vallen moet een toets worden uitgevoerd of 
belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Deze vormvrije m.e.r.- 
beoordeling kan tot twee uitkomsten leiden:

^ Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.- 
beoordeling noodzakelijk;

^ Belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een 
m.e.r.-beoordeling plaatsvinden of er kan direct worden gekozen voor een 
m.e.r.

De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de 
hand van de selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. In 
deze bijlage staan drie hoofdcriteria centraal:

1. de kenmerken van het project;
2. de plaats van het project;
3. de kenmerken van de potentiële effecten.

Op basis van de uitkomsten in dit hoofdstuk 4 Omgevingsaspecten is inzichtelijk 
gemaakt dat er geen belangrijk nadelige gevolgen zijn voor de omgeving en het milieu.

Verder hebben de locatie en de omgeving geen bijzondere kenmerken die geschaad 
worden door het initiatief. Gezien de aard van de ingrepen zijn verder geen negatieve 
effecten te verwachten, zodat op basis hiervan verder kan worden afgezien van het 
verrichten van een verdergaande (vorm)vrije m.e.r.-beoordeling.

NL.IMRO.0171.BP00709-ON01

Toelichting



Gemeente Noordoostpolder

BestemmingsplanTollebeek, Zuidwesterringweg 30

Blad 41 van 44

Oktober 2022

Versie 01

5 Hoofdstuk 5 Juridische toelichting

5.1 Algemeen

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden 
binnen het plangebied. De wijze waarop deze regeling juridisch kan worden 
vormgegeven, wordt in grote lijnen bepaald door de op 1 juli 2008 in werking getreden 
Wet ruimtelijke ordening, en door het daarbij behorende Besluit ruimtelijke ordening en 
de Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012, zoals deze per 1 oktober 2012 in 
werking is getreden. De verbeelding dient in samenhang met de planregels te worden 
gelezen.

In de Wet ruimtelijke ordening (hierna Wro) met bijbehorend Besluit ruimtelijke ordening 
(hierna Bro) heeft het bestemmingsplan een belangrijke rol als normstellend instrument 
voor het ruimtelijk beleid van gemeenten, provincies en het rijk. In de ministeriële 
Regeling standaarden ruimtelijke ordening (hierna Rsro) is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (hierna SVBP2012) de norm is voor de 
vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. Naast de SVBP2012 zijn ook het 
Informatiemodel Ruimtelijke Ordening (hierna IMRO2012) en de Standaard 
Toegankelijkheid Ruimtelijke Instrumenten (hierna STRI2012) normerend bij het 
vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.

Conform Wro en Bro wordt een bestemmingsplan met de daarbij behorende toelichting 
in digitale geautoriseerde bronbestanden vastgelegd en in die vorm vastgesteld. 
Daarnaast kent de Wro een papieren versie van (hetzelfde) bestemmingsplan.
Indien de inhoud van digitale stukken tot een andere uitleg leidt dan de stukken op 
papier, dan is de digitale inhoud beslissend. Het bestemmingsplan is daarmee een 
digitaal juridisch authentiek document. De informatie die is vastgelegd in het plan moet 
in elektronische vorm volledig toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale 
verbeelding genoemd.

De SVBP2012 geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale 
verbeelding van het bestemmingsplan. De standaard heeft geen betrekking op de 
toelichting van het bestemmingsplan. Er worden geen normen gesteld omtrent de 
vormgeving en inrichting van de analoge weergave van het bestemmingsplan. De 
SVBP2012 heeft ook geen betrekking op de totstandkoming van de inhoud van een 
bestemmingsplan. Dit is de verantwoordelijkheid van het bevoegde gezag. In de 
SVBP2012 is wel aangegeven hoe de inhoud van een bestemmingsplan digitaal 
moet worden weergegeven.

De SVBP2012 geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het 
bestemmingsplan. De verbeelding en planregels van dit bestemmingsplan zijn 
opgesteld conform deze standaarden.

5.2 Toelichting op de Toelichting

De informatie die is vastgelegd in het plan moet in elektronische vorm volledig 
toegankelijk en raadpleegbaar zijn. Dit wordt de digitale verbeelding genoemd.
De digitale verbeelding is de verbeelding van het bestemmingsplan in een interactieve 
raadpleegomgeving, waarin alle relevante bestemmingsplaninformatie wordt getoond: 
de combinatie van verbeelding en regels met de toelichting.
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5.3

Een raadpleger van het bestemmingsplan moet alle relevante 
bestemmingsplaninformatie op eenvoudige wijze voor ogen kunnen krijgen. De 
relevante bestemmingsplaninformatie heeft betrekking op de bestemmingen, 
dubbelbestemmingen en aanduidingen met bijbehorende regels in het 
bestemmingsplan. Voor zowel bestemmingen als aanduidingen geldt, dat deze zonder 
interactie zichtbaar moeten zijn in de digitale verbeelding. Uit interactie met de digitale 
verbeelding blijkt dan de inhoud van de bestemming en/of aanduiding.

De regels

De regels geven inhoud aan de op de verbeelding aangegeven bestemming(en). Ze 
geven aan waarvoor de gronden en opstallen als dan niet gebruikt mogen worden en 
wat en hoe er gebouwd mag worden.

De bij dit plan behorende regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten:
1. Inleidende regels;
2. Bestemmingsregels;
3. Algemene regels;
4. Overgangs- en slotregels.

In hoofdstuk 1 verklaard de begrippen die in de regels worden gebruikt. Het betreft 
begrippen die op meerdere wijze kunnen worden uitgelegd. Door de begrippen te 
verklaren, kunnen interpretatieverschillen worden voorkomen. Daarnaast wordt 
aangegeven welke wijze bepaalde afmetingen moeten worden gemeten.
In hoofdstuk 2 wordt de op de verbeelding aangegeven bestemming omschreven en 
wordt bepaald op welke wijze de gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Tevens 
worden de bebouwingsmogelijkheden vermeldt. Hoofdstuk 3 bevat de bepalingen die in 
het algemeen van toepassing zijn. In hoofdstuk 4 komen het overgangsrecht en de 
slotregel aan de orde.
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6 Hoofdstuk 6 Uitvoerbaarheid

6.1 Economische uitvoerbaarheid

Het voorliggende bestemmingsplan is opgesteld naar aanleiding van het voornemen om 
de bestemming op het perceel Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek zodanig te wijzigen 
dat binnen de Agrarisch bestemming agrarische bedrijvigheid in de vorm van een 
agrarisch bedrijf, zoals de handel en opslag van AGF (aardappelen, groente en fruit) is 
toegestaan.

De kosten hiervoor alsook de kosten voor de noodzakelijk onderzoeken voor het 
voorliggende bestemmingsplan zullen door de initiatiefnemer worden gedragen. De 
kosten voor de planbegeleiding wordt voorzien door middel van het heffen van leges.

Door de herziening van het voor de betreffende gronden geldende bestemmingsplan is 
er de kans dat door eigenaren van gronden in de directe omgeving van het plangebied 
bij de gemeente op grond van artikel 6.1 van de Wro een verzoek tot tegemoetkoming 
in de planschade wordt ingediend. De mogelijke kosten die samenhangen met deze 
tegemoetkoming in de planschade zullen door initiatiefnemer worden gedragen.
Op basis van deze overweging moet het voorliggende bestemmingsplan economisch 
uitvoerbaar worden geacht.

6.2 Inspraak en overleg

Vooroverleg
In het kader van het wettelijke vooroverleg is het plan toegezonden aan de provincie 
Flevoland en het waterschap Zuiderzeeland. De ontvangen vooroverlegreacties zijn als 
bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd.

Vanuit de provincie Flevoland aangegeven dat het plan inpasbaar is binnen het 
geldende provinciaal beleid.

Vanuit het waterschap Zuiderzeeland is per brief van 26 augustus 2022 aangegeven 
dat de waterparagraaf op enkele onderdelen een nadere aanvulling behoeft. De 
gewenste aanvullingen zijn verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan en vervolgens 
beoordeeld door het waterschap. Vanuit het waterschap is vervolgens een akkoord 
gegeven op de doorgevoerde aanvulling.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van xxx tot en met xxx gedurende zes weken ter 
inzage gelegen. Er zijn wel Z geen zienswijzen ingediend.
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Hoofdstuk 1 Inleidende regels 

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 plan:
het bestemmingsplan ‘Tollebeek, Zuidwesterringweg 30’ met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00709-ON01 van de gemeente Noordoostpolder;

1.2 bestemmingsplan:
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij 
behorende bijlagen.

1.3 aanduiding:
Een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 
ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 
bebouwen van deze gronden.

1.4 aanduidingsgrens
De grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5 aan huis verbonden bedrijf
De in Bijlage 1 'Aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten' genoemde bedrijvigheid, dan 
wel naar de aard en de invloed op de omgeving daarmee gelijk te stellen bedrijvigheid, 
die door zijn beperkte omvang in of bij een woonhuis met behoud van de woonfunctie 
kan worden uitgeoefend;

1.6 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;

1.7 agrarisch bedrijf
een bedrijf, dat geheel of overwegend is gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van 
producten door het telen van gewassen en/of het houden van dieren;

1.8 agrarisch verwerkingsbedrijf:
Een bedrijf dat gewassen verwerkt en/of fysisch bewerkt.

1.9 ander bouwwerk
Een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.10 bebouwing
Eén of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.

1.11 bebouwingsgebied
Achtererfgebied alsmede de grond onder de woning, uitgezonderd de grond onder de 
oorspronkelijke woning;
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1.12 bebouwingspercentage
De oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven 
gronden;

1.13 bedrijfswoning/dienstwoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor het 
huishouden van een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het 
gebouw of het terrein noodzakelijk is;

1.14 bestaand
a. Met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in 

ontwerp ter visie leggen van het plan;
b. Met betrekking tot gebruik: het gebruik ten tijde van het rechtskracht verkrijgen van 

het plan;

1.15 bestemmingsgrens
De grens van een bestemmingsvlak.

1.16 bestemmingsvlak
Een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.17 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;

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

1.19 bouwen
Het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk.

1.20 bouwgrens
De grens van een bouwvlak.

1.21 bouwperceel
Een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij 
elkaar behorende bebouwing is toegelaten.

1.22 bouwperceelgrens
De grens van een bouwperceel.

1.23 bouwvlak
Een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten.
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1.24 bouwwerk
Elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die 
hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in 
of op de grond;

1.25 detailhandel:
Het bedrijfsmatig te koop aanbieden, waaronder de uitstalling ten verkoop, het verkopen 
en/of leveren van goederen voor gebruik, verbruik of aanwending overwegend anders 
dan in de uitoefening van een beroeps- of bedrijfsactiviteit; onder detailhandel is hier 
geen horeca begrepen;

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

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

1.28 gebouw
Elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt;

1.29 grondgeboden agrarisch bedrijf:
een agrarische bedrijf, waarbij het gebruik van agrarische gronden noodzakelijk is voor 
het functioneren van het bedrijf, op de wijze van een melkrundveehouderijbedrijf, een 
akkerbouwbedrijf, een vollegronds tuinbouwbedrijf, een productiegerichte 
paardenhouderij, en naar de aard daarmee gelijk te stellen agrarische bedrijven;

1.30 groothandel in akkerbouwproducten:
het bedrijfsmatig te koop aanbieden van akkerbouwproducten, waaronder begrepen de 
uitstalling voor de verkoop, het verkopen en/of leveren van goederen aan 
wederverkopers, danwel aan instellingen of personen voor de aanwending in een 
andere bedrijfsactiviteit;

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

1.32 seksinrichting:
Een inrichting, bestaande uit een of meer voor publiek toegankelijke, besloten ruimten, 
waarin bedrijfsmatig of op een daarmee vergelijkbare wijze, seksuele handelingen 
worden verricht;
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1.33 verwerken van gewassen:
Het uitvoeren van een groothandel in gewassen en het uitvoeren van handelingen met 
gewassen, waarbij de eigenschappen of samenstelling van het gewas niet veranderen, 
zoals schoonmaken, sorteren, selecteren, drogen, verpakken en opslaan;

1.34 voorgevel:
De naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een gebouw met meer dan 
één zijde gekeerd is naar een weg, de als zodanig door burgemeester en wethouders 
aan te wijzen gevel;

1.35 woning:
Een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en 
bestemd voor de huisvesting van één huishouden.
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Artikel 2 Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1 bebouwingspercentage
het deel van het 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 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;

2.6 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;

2.7 het bebouwd oppervlak van een bouwperceel
de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

2.8 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 Agrarisch

3.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. agrarische bedrijvigheid in de vorm van een grondgebonden agrarisch bedrijf;
b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - semi-agrarisch' 

tevens het niet bedrijfsmatig gebruik maken van gronden ten behoeve van de 
naastgelegen bestemming 'Bedrijf - Agrarisch verwerkingsbedrijf, zoals het 
hobbymatig houden van vee, moestuin en speelweide;

c. de waterhuishouding;
d. extensieve openluchtrecreatie, zoals fiets- en voetpaden;
e. sloten en watergangen;
f. kavelpaden;
met daarbijbehorende:
g. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
h. andere werken;
i. ontsluitingswegen en paden;
j. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen;
k. groenvoorzieningen;
l. nutsvoorzieningen.

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

3.2.1 Bouwwerken geen gebouw zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouw zijnde gelden de volgende bepalingen:
a. de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1,0 meter 

bedragen met dien verstande dat deze wordt uitgevoerd in de vorm van palen met 
draad;

b. overige andere bouwwerken zijn uitgesloten.

3.3 Specifieke gebruiksregels
3.3.1 Voorwaardelijke verplichting
Het gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden overeenkomstig de in lid
3.1 is uitsluitend toegestaan indien er geen opgaande beplanting aanwezig is binnen de 
aanduiding 'specifieke vorm van agrarisch - semi-agrarisch'.
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Artikel 4 Bedrijf - Agrarisch verwerkingsbedrijf

4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Bedrijf - agrarisch verwerkingsbedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. een agrarisch verwerkingsbedrijf;
b. akkerbouw;
met daarbij behorende:
c. gebouwen en bijbehorende bouwwerken;
d. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
e. andere werken;
f. tuinen, erven en paden;
g. waterhuishoudkundige voorzieningen;
h. parkeervoorzieningen;
i. nutsvoorzieningen.

4.2 Bouwregels
4.2.1 Toegestane bouwwerken
Op en in de gronden als bedoeld in 4.1 mogen uitsluitend gebouwd worden:
a. bedrijfsgebouwen;
b. bedrijfswoningen;
c. bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen;
d. bouwwerken, geen gebouw zijnde.

4.2.2 Bedrijfsgebouwen
Voor bedrijfsgebouwen gelden de volgende regels:
a. een bedrijfsgebouw mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. de goothoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 8,5 m,
c. de bouwhoogte van een bedrijfsgebouw mag niet meer bedragen dan 11 m.

4.2.3 Bedrijfswoningen
Voor bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a. een bedrijfswoning mag uitsluitend gebouwd worden binnen de aanduiding 

'specifieke vorm van bedrijf - bedrijfswoning';
b. per aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - bedrijfswoning' mag niet meer dan één 

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

bedragen;
e. de goothoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet minder dan 4,5 m en 

niet meer dan 6 m bedragen, met dien verstande dat indien de bestaande 
goothoogte minder dan 4,5 m bedraagt de goothoogte niet minder dan de 
bestaande goothoogte mag bedragen;

f. de bouwhoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet meer dan 10 m 
bedragen.
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4.2.4 Bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen
Voor bijbehorende bouwwerken bij bedrijfswoningen gelden de volgende regels:
a. een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend gebouwd worden binnen een bouwvlak;
b. een bijbehorend bouwwerk mag uitsluitend worden gebouwd 1 m achter het 

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

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

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

4.2.5 Bouwwerken, geen gebouwen zijnde
Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
a. De bouwhoogte van erf- of terreinafscheidingen bedraagt maximaal 2,5 m;
b. De bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten bedraagt maximaal 12 m;
c. De bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt 

maximaal 4 m.

4.3 Specifieke gebruiksregels
4.3.1 Strijdig gebruik
Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van gronden als staanplaats voor onderkomens en als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en 
producten, tenzij dit noodzakelijk is in verband met de ter plaatse gevestigde 
bedrijvigheid of het normale beheer en onderhoud van de gronden en gebouwen;

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

c. het gebruik ten behoeve van een seksinrichting.

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

woongebouw en ten hoogste 60o7o van de toegelaten oppervlakte van de 
bijbehorende bouwwerken mag worden gebruikt ten behoeve van het aan huis 
verbonden beroep, met dien verstande dat de gezamenlijke oppervlakte per woning 
niet meer dan 75 m2 bedraagt;

b. de uitstraling van de woning intact blijft;
c. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft voor het woon- en 

leefmilieu;
d. het gebruik geen onevenredig nadelige gevolgen heeft op de normale afwikkeling 

van het verkeer;
e. het parkeren ten behoeve van het gebruik binnen het bestemmingsvlak op eigen 

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

genoemd is in de bijlage van de regels ‘Aan huis verbonden bedrijfsactiviteiten’.
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Artikel 5 Waarde - Archeologische verwachtingswaarde WA-8

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

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

worden verstoord in voldoende mate zijn vastgesteld; en
b. in voldoende mate is aangegeven op welke wijze de archeologische waarden 

worden bewaard en/of gedocumenteerd.

5.2.2 Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien uit het in 5.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de 
gronden door het verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, 
kunnen burgemeester en wethouders één of meer van de volgende voorwaarden 
verbinden aan de omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de 

archeologische waarden in de bodem kunnen worden behouden;
b. de verplichting tot het doen van opgravingen;
c. de verplichting de werken of werkzaamheden die leiden tot de bodemverstoring, te 

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

5.2.3 Advies
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning 
voorwaarden te verbinden als bedoeld in 5.2.2, wordt een archeologisch deskundige om 
advies gevraagd.
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5.3 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk 
zijnde, of van werkzaamheden
5.3.1 Verbod
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht 
het bepaalde in de regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde 
bestemmingen een omgevingsvergunning vereist, met dien verstande dat het werken, 
geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 
10.000 m2 en dieper dan 100 cm:
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van 

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

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

d. het permanent verlagen van het waterpeil.

5.3.2 Uitzondering
Het bepaalde in 5.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning 

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

plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn.

5.3.3 Afwegingskader
De in 5.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is 

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

aangetoond dat de archeologische waarden door de werken en/of werkzaamheden 
niet onevenredig worden geschaad, of;

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

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

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

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg.

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

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

Artikel 6 Anti-dubbeltelregel

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

7.1 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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Artikel 8 Algemene afwijkingsregels

Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan
het straat- en bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de
verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de gebruiksmogelijkheden van de
aangrenzende gronden, worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 

10/ van die maten, afmetingen en percentages, met dien verstande dat dit niet 
geldt voor bijbehorende bouwwerken;

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

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

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

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

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

betreffende gebouw bedraagt.
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Artikel 9 Parkeerregels

9.1 Voldoende parkeergelegenheid
a. De in het plangebied aanwezige gronden mogen slechts worden bebouwd en/of in 

gebruik worden genomen en/of het gebruik van deze gronden mag enkel worden 
gewijzigd onder de voorwaarde dat voldoende 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.

9.2 Voldoende laad- en losruimte
Indien het beoogde gebruik van een bouwwerk aanleiding geeft tot een te verwachten 
behoefte aan ruimte voor het laden of lossen van goederen, wordt een 
omgevingsvergunning voor het bouwen uitsluitend verleend indien aan of in dat 
bouwwerk dan wel op het onbebouwde terrein bij het bouwwerk wordt voorzien in die 
ruimte. Deze bepaling geldt niet:
a. voor bestaand gebruik, waarbij de herbouw van een bouwwerk zonder 

functiewijziging wordt beschouwd als bestaand gebruik;
b. voor zover op andere wijze in de nodige laad- of losruimte wordt voorzien.

9.3 Beleidsregels
Bij verlenen omgevingsvergunning voor de in 9.1 sub a genoemde gronden, past het 
bevoegd gezag de beleidsregels van de 'Nota Parkeernormen' toe met inbegrip van 
eventuele wijzigingen van deze beleidsregels zoals die gelden ten tijde van de 
ontvangst van de aanvraag om een omgevingsvergunning.

9.4 Afwijken
9.4.1 Afwijken parkeergelegenheid
Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid
9.1 sub a overeenkomstig de afwijkingsmogelijkheden die vastliggen in de beleidsregels 
als bedoeld in lid 9.3.

9.4.2 Afwijken laad- en losruimte
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in 9.2 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.

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

Artikel 10 Overgangsrecht

10.1 Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

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

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

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in 10.1 sub a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een 
bouwwerk als bedoeld in het 10.1 sub a met maximaal 1007o.

c. 10.1 sub a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 
tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 
in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de 
overgangsbepaling van dat plan.

10.2 Overgangsrecht gebruik
a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 
voortgezet, behoudens voor zover uit de Richtlijn 79/409/EEG en 92/43/EEG van 
de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 1979 inzake het behoud 
van de vogelstand onderscheidenlijk van 21 mei 1992 inzake de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna beperkingen voortvloeien ten 
aanzien van ten tijde van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan bestaand 
gebruik.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in 10.2 sub 
a te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 
tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in 10.2 sub a na het tijdstip van inwerkingtreding van 
het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden 
dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. 10.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de 
overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 11 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan ‘Tollebeek, Zuidwesterringweg 30’.
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Hoofdstuk 5 Bijlagen van de regels

Bijlage van de regels - 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
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1 INLEIDING

1.1 Aanleiding en doelstelling onderzoek

In opdracht van Team 2 is een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse 
van perceel Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek.
De aanleiding voor een verkennend bodemonderzoek de voorgenomen uitbreiding 
van het erf/bouwblok en de voorgenomen bouw/uitbreiding van de bedrijfsruimte 
op het perceel.
In het kader van de aanvraag van een omgevingsVbouwvergunning met mogelijk 
een benodigde gedeeltelijke bestemmingsplanwijziging dient een verkennend 
bodemonderzoek te worden uitgevoerd.
Het doel van het verkennend bodemonderzoek is het vaststellen van de actuele 
algemene milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater).

1.2 Opbouw rapport

In het onderhavige rapport wordt verslag gedaan van het uitgevoerde 
bodemonderzoek en komen de volgende aspecten aan de orde:
^ inventarisatie (hoofdstuk 2);
^ het uitgevoerde onderzoeksprogramma (hoofdstuk 3);
^ resultaten (hoofdstuk 4);
^ samenvatting, conclusies en aanbevelingen (hoofdstuk 5).
De bijbehorende tekeningen, tabellen en toelichtingen zijn als bijlagen 
opgenomen.

1.3 Verantwoording

Dit rapport is met zorg samengesteld. De conclusies zijn echter gebaseerd op de 
analyse van gegevens die door de opdrachtgever en derden zijn verstrekt. Wij 
nemen geen verantwoording voor de gevolgen van fouten door verzuiming in 
informatie of factoren dan wel informatie die niet toegankelijk was, of welke AvA 
milieuonderzoek niet heeft kunnen achterhalen in het normale verloop van het 
onderzoek.
Verder is het bodemonderzoek gebaseerd op het uitvoeren van een beperkt aantal 
boringen, berekend volgens de wettelijk gestelde richtlijnen. Hierdoor blijft het 
mogelijk dat er afwijkingen in de kwaliteit van de bodem aanwezig zijn, die tijdens 
het bodemonderzoek niet geconstateerd zijn. Voor de eventueel hieruit 
voortvloeiende schade of gevolgen stelt AvA Milieuonderzoek zich niet 
verantwoordelijk.

De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd door Poelsema Veldwerkbureau uit 
Vollenhove, onder certificaat van de beoordelingsrichtlijn BRL SIKB 2000. Het 
hierbij behorende procescertificaat en keurmerk is van toepassing op het gehele 
proces van het veldwerk bij milieuhygiënisch bodemonderzoek, vanaf acceptatie 
tot aan de overdracht van de veldgegevens en monsters.
Zowel AvA Milieuonderzoek als Poelsema Veldwerkbureau heeft, buiten de 
opdracht voor het bodemonderzoek, op juridisch, financieel, personeel gebied of 
op andere wijze geen verbintenis met de opdrachtgever.
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2 VOORONDERZOEK/ LOCATIESPECIFIEKE GEGEVENS

2.1 Terreingegevens

Ten behoeve van de uitvoering van het bodemonderzoek is een vooronderzoek 
uitgevoerd, georiënteerd op de richtlijnen uit de NEN 5725. In dit verband zijn de 
volgende werkzaamheden verricht:
- inventarisatie locatiespecifieke gegevens bij de eigenaar en gebruiker;
- aanvragen kadastrale informatie bij Kadaster;
- historisch kaartmateriaal/ topotijdreis;
- informatie Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreken;
- Grondwaterkaart van Nederland Z Dinoloket.nl;
- een terreininspectie en informatie eigenaar/bewoner.
Onderstaand zijn de geïnventariseerde locatiespecifieke gegevens omschreven.

2.1.1 Geografische ligging en kadastrale gegevens
(Bron: informatie opdrachtgever, topografische kaart en kadaster)
Het perceel Zuidwesterringweg 30 is gelegen in agrarisch buitengebied ten 
noorden van Tollebeek.
Het erf beslaat een oppervlakte van 10.000 m2 en betreft de volgende vier 
kadastrale percelen van elke 2500 m2: Noordoostpolder, sectie E, nummers 1057, 
1058, 1059 en 2212. De ten oosten gelegen akker betreft het kadastrale perceel 
Noordoostpolder, sectie E, nummer 2213.
Het centrale punt van het erf bevindt zich globaal op de volgende geografische 
coördinaten van het RD-coördinatenstelsel: X s 174.272 en Y s 521.714.
Er zijn geen beperkingen van het perceel bekend in de Basisregistratie Kadaster.

De geografische ligging van de locatie is weergegeven in bijlage 1.

2.1.2 Gebruik en inrichting
(Bron: informatie eigenaar/gebruiker, Omgevingsdienst Ofgv, topotijdreis.nl en 
terreininspectie/uitvoering veldwerk november 2021)
Op het perceel is sedert circa 10 jaar akkerbouwbedrijf Boons gevestigd. Daarvoor 
was er een gemengd bedrijf op het perceel gevestigd (kippen- + varkenshouderij 
met akkerbouw). In de jaren '60 van de vorige eeuw is de eerste bebouwing op het 
perceel gerealiseerd.

De opstal van het perceel bestaat in de huidige situatie uit:
- Een woning in de zuidwestelijke hoek, onlangs nieuw gebouwd.
- Een landbouwschuur/opslagloods ten noorden van de woning, circa 6 jaar 

geleden gebouwd. De schuur wordt gebruikt voor opslag van uien.
- Een oude varkensstal ten noorden van de landbouwschuur. De stal bevat een 

asbesthoudend dak voorzien van dakgoten.
- Loods ten oosten van de woning, in gebruik als werktuigenberging en 

werkplaats. In de loods ligt een stelconverharding.
- Direct ten oosten van de werktuigenberging een identieke loods voor opslag 

van uien. In deze loods ligt een betonnen vloer.

Tussen de werktuigenberging en de ten oosten gesitueerde opslagloods staat een 
600 liter dubbelwandige dieselolietank. Deze tank staat sinds enkele jaren op deze 
locatie.
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Uit het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst blijkt dat er in het 
verleden ook eerder een dieselolietank heeft gestaan. De exacte locatie hiervan is 
echter niet bekend. Volgens de eigenaar/gebruiker van de locatie heeft de tank 
vermoedelijk op het oostelijk deel van het erf gestaan, buiten de huidige 
onderzoekslocatie.

Het voornemen bestaat om de oude varkensstal te slopen en deels ter plaatse en 
ten noorden van de stal een nieuwe landbouwschuur/opslagloods met een 
oppervlakte van circa 1400 m2 te bouwen.
Ter plaatse van de nieuw te bouwen loods staat deels de varkensstal en ligt een 
paardenbak.

Tevens zal de werktuigenberging worden verplaatst ten oosten van de ernaast 
gelegen opslagloods. De loods heeft een oppervlakte van circa 275 m2. Het terrein 
ter plaatse is deels verhard met stelcon en verder onverhard.
Ten westen naast de te verplaatsen loods zal mogelijk in de toekomst nog een 
loods worden gebouwd met een oppervlakte van circa 275 m2, op een deel van de 
ernaast gelegen akker.
Mogelijk wordt in de toekomst verder nog een bijgebouw gerealiseerd ter plaatse 
van de huidige en te verplaatsen werktuigberging.

Ten oosten van het erf ligt een akker. De bedoeling is om het erf circa 10 meter 
richting oostzijde (akker) uit te breiden. Over de kavelbreedte betreft dit een circa 
95 meter en een oppervlakte van 950 m2.

De terreinsituatie is weergegeven in de situatieschets in bijlage 2.

2.1.3 Bekende bodemkwaliteitsgegevens
Uit het bodeminformatiesysteem van de Omgevingsdienst blijkt dat op het perceel 
in 2003 een verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd door de adviesbureau 
FMA-Nillesen (kenmerk rapport 03.1-JB-1-100).
Het rapport van dit onderzoek is echter niet beschikbaar.
Wel is een korte samenvatting van de onderzoeksresultaten bekend. Het blijkt dat 
in de bovengrond van vermoedelijk een deel van het erf licht verhoogde gehalten 
zijn aangetoond aan koper, PAK en minerale olie. In de ondergrond zijn geen 
verhoogde gehalten aangetoond.
Er is ook onderzoek gedaan bij de locatie van een voormalige bovengrondse 
dieselolietank. Hier is in de grond een lichte tot matige verontreiniging met 
minerale olie aangetoond. De omvang is ingeschat op circa 15 m3 bodemvolume. 
Het grondwater bevatte een licht verhoogde concentratie aan minerale olie.
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2.2 Regionale bodemopbouw en geohydrologie

(Bron: Grondwaterkaart van Nederland, DGV-TNO en Dl NO)
In onderstaande Tabel 2-1 is een overzicht gegeven van de regionale 
bodemopbouw.

Tabel 2-1: Regionale bodemopbouw
Diepte in 
m -mv Bodemlaag Formatie Samenstelling

0-5 deklaag Formatie van Twente Klei/veen, plaatselijk fijne dek- en 
beekzanden

5-15 1e watervoerende pakket Formatie van Kreftenheye
Formatie van Drenthe

Matig fijn tot grove zanden

15-20 1e scheidende laag Eemformatie
Formatie van Urk

Kleiige en slibhoudende 
fijnzandige afzettingen

^0 2e watervoerende pakket Formatie van Harderwijk,
Enstede, Urk en Kreftenheye

De stroming van het freatische grondwater en het grondwater in het 1e 
watervoerende pakket is regionaal overwegend westelijk gericht. De regionale 
grondwaterstroming in het diepere grondwater (tweede watervoerende pakket is 
noordwestelijk gericht.
Een overzicht van de lokale bodemopbouw (t.p.v. de onderzoekslocatie) is 
weergegeven in paragraaf 4.1.
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3 UITVOERING VAN HET ONDERZOEK

3.1 Onderzoeksstrategie

Bij het opstellen van de onderzoeksstrategie is uitgegaan van de geïnventariseerde 
gegevens alsmede het protocol:
- Bodem - onderzoeksstrategie bij verkennend onderzoek - onderzoek naar de 

milieuhygiënische kwaliteit van bodem en grond (NNI, NEN 5740+A1, april 2016).

Op basis van de in hoofdstuk 2 geïnventariseerde gegevens dienen de volgende 
deellocaties te worden onderzocht:
A) Locatie nieuw te bouwen loods tpv huidige varkensstal en paardenbak, opp. 

ca. 1.400 m2
B) Locatie zuidzijde erf (locatie te verplaatsen loods en mogelijk extra te bouwen 

loods en bijgebouw) en oostzijde (uitbreiding erf op akker), totale oppervlakte 
ca. 2.200 m2

C) Locatie bovengrondse dieselolietank, oppervlakte < 10 m2

Het verkennend bodemonderzoek ter plaatse van deellocatie A en B zal worden 
uitgevoerd conform de NEN 5740, onderzoeksstrategie voor een onverdachte 
locatie.
Ter plaatse van locatie C (bovengrondse tank) wordt een strategie voor een 
verdachte locatie gehanteerd (strategie VEP). Het grondwater nabij de tank is 
geanalyseerd op het uitgebreide NEN5740 stoffenpakket en daarmee tevens 
representatief voor het grondwater ter plaatse van deellocatie B.

Verkennend asbestonderzoek in bodem is niet nodig geacht. Tijdens de 
veldwerkzaamheden zijn geen bodemvreemde bijmengingen in de grond 
waargenomen. Verder is er alleen op de oude varkensstal sprake van een 
asbesthoudend dak. Het dak is echter voorzien van een dakgoot zodat de 
onderliggende toplaag van de bodem niet direct als asbestverdacht hoeft te 
worden beschouwd.

3.2 Veldwerkzaamheden en chemische analyses

Veldwerkzaamheden
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd conform de geldende NEN normen. Verder 
zijn de bij de BRL 2000 (beoordelingsrichtlijn voor veldwerkzaamheden bij 
milieuhygiënisch bodemonderzoek) behorende SIKB protocollen 2001 en 2002 
gevolgd.

De veldwerkzaamheden (grondboringen en plaatsen peilbuizen) is uitgevoerd 
conform BRL SIKB 2000/ P2001 op 8 november 2021 (Poelsema Veldwerk Bureau; 
dhr. J. ten Klooster). Het vrijgekomen bodemmateriaal is beoordeeld op textuur, 
geur, kleur en het voorkomen van bijzonderheden zoals onder andere het 
voorkomen van asbestverdachte materialen. Bemonstering heeft plaatsgevonden 
per laag van 50 cm., per van nature voorkomende bodemlaag of per afwijkende 
laag qua geur, kleur of samenstelling.
De peilbuizen zijn na plaatsing volledig afgepompt en vervolgens, na een minimale 
standtijd van 1 week na plaatsing, bemonsterd conform BRL SIKB 2000/ P2002 (d.d. 
22 november 2021; dhr. J. ten Klooster).
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De zuurgraad (pH) en de elektrische geleidbaarheid (EC) van het grondwater zijn in 
het veld gemeten.

Chemische analyses
Na uitvoering van het veldwerk zijn, mede op basis van de zintuiglijke 
waarnemingen in het veld, een aantal (meng)monsters van de grond geselecteerd 
en zijn de grondmonsters en de grondwatermonsters chemisch analytisch 
onderzocht in het laboratorium.
In verband met een matig verhoogd gehalte aan zink in het mengmonster van de 
bovengrond ter plaatse van de werkplaats is aanvullend analytisch onderzoek 
uitgevoerd naar het gehalte aan zink in de separate deelmonsters uit het 
mengmonster.

De laboratoriumanalyses zijn uitgevoerd door het door NEN-EN-ISO 17025: 2000 
geaccrediteerde laboratorium Eurofins-Analytico te Barneveld. De monsters zijn 
voorbehandeld en geanalyseerd conform AS3000.
In onderstaande Tabel 3-1 zijn de uitgevoerde werkzaamheden samengevat.

Tabel 3-1: Overzicht veldwerkzaamheden en chemische analyses

Verkennend (chemisch) NEN 5740 bodemonderzoek

Veldwerk (boringen) Chemische analyses

Locatie/ opp. Tot 0,5
m-mv.

Tot in 
grond
water

Met peil
buis
(max. 5 m 
-mv.)

NEN 5740

Minerale olie 
grond

Grond Grond
water

boven
grond

onder
grond

Te bouwen loods 
noordzijde/ 1400 m2 6 1 1 1 1 1 +

Nieuwbouwlocaties 
zuidzijde en 
uitbreiding erf 
oostzijde/ 2200 m2

9 2

1

2
waarvan 1
met OCB

1

1

+

Locatie bg tank 2 - - - 1

4- = minerale olie is opgenomen in het NEN5740 stoffenpakket
NEN-grond: I zware metalen (Cd, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, Co, Ba, Mo) D PAK-VROM D minerale olie (GC) D PCB’s 
NEN-water: zware metalen (Cd, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, Co, Ba, Mo) I I minerale olie btexn I I vlucht, org. halogeen-

verbindingen zuurgraad (pH) I I elektrisch geleidingsvennogen (EC).
Bo = bovengrond, Og = ondergrond
PAK = polycyclische aromatische koolwaterstoffen
vl. aromaten/btexn = benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen en naftaleen
Van de onderzochte mengmonsters van de grond is tevens het humus- en lutumgehalte bepaald in het laboratorium.

De situering van de monsterpunten is aangegeven in een overzichtstekening in 
bijlage 2. De schematische boorprofielen zijn toegevoegd als bijlage 3.
De analysecertificaten zijn opgenomen in bijlage 4.
De getoetste analyseresultaten en de toetsingswaarden voor het plaatselijke 
bodemtype zijn weergegeven in bijlage 5.
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4 RESULTATEN

4.1 Lokale bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen

Bodemopbouw
De lokale bodemopbouw (ter plaatse van de onderzoekslocatie) is in onderstaande 
Tabel 4-1 samengevat.

Tabel 4-1: Samenvatting van het lokaal aangetroffen bodemprofiel

Bodeminterval 
(m -mv)

Hoofdnaam Toevoeging(en)

O o 1 o Zand matig fijn tot matig grof, zwak siltig (vulzand) tot matig 
siltig en matig humeus (teelaarde)

Klei zandig tot siltig, zwak humeus

C
N1

O

of Z
Veen kleiig tot mineraalarm

2,4- 3,0 * Klei Uiterst siltig, humusarm

grondwaterstand: ca. 1,2 m -mv (veldopname november 2021)

overeenkomstig NEN 5104: classificatie van onverharde grondmonsters. 
* maximale boordiepte

Zintuiglijke waarnemingen
In de opgeboorde grond zijn geen bodemvreemde bijmengingen waargenomen en 
geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een mogelijke 
bodemverontreiniging.

De geschematiseerde boorprofielen (overeenkomstig de NEN 5104) van de 
afzonderlijke boringen zijn weergegeven in bijlage 3.

4.2 Veldmetingen grondwater

De resultaten van de veldmetingen tijdens de bemonstering van het grondwater 
zijn verwerkt in onderstaande Tabel 4-1.

Tabel 4-1: Overzicht veldmetingen grondwater

Peilbuis/
locatie

Filter- 
stelling 
(m -mv)

Stijghoogte 
(m -mv) PH EC Toe

stroming
Troebelheids- 
meting (Ntu) oliefilm

Peilbuis A/
A) nieuw te 
bouwen loods

2,0 - 3,0 1,02 6,80 880 matig 8,5
(helder)

niet
waargenomen

Peilbuis BC/ 
B+C) zuidzijde 
erf + tank

C
O

1 N
J co 1,22 6,65 920 goed 6

(helder)
niet
waargenomen

Stijghoogte = grondwaterstand in peilbuis (in meter minus maaiveld)
pH = zuurgraad (eenheidloos), EC = elektrische geleidbaarheid (in microSiemens per centimeter)

Tijdens de bemonstering van het grondwater zijn geen bijzonderheden 
waargenomen. De waarden voor zuurgraad (pH) en elektrisch geleidend vermogen 
(EC) kunnen als normaal worden beschouwd voor het plaatselijke bodemtype.
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4.3 Analyseresultaten

4.3.1 Toetsingskader grond- en grondwateranalyses
De analyseresultaten zijn beoordeeld aan de hand van het toetsingskader uit de 
Wet Bodembescherming (WBB) van VROM (Circulaire bodemsanering). Bij het 
interpreteren van de analyseresultaten (zie ook bijlage 5) is de volgende 
terminologie gehanteerd:
< AW het gemeten gehalte (in grond) is niet verhoogd ten opzichte van de

achtergrondwaarde. Het gehalte is kleiner dan de Achtergrondwaarde;
< S het gemeten gehalte (in grondwater) is niet verhoogd ten opzichte van de

Streefwaarde. Het gehalte is kleiner dan de Streefwaarde;
* het gemeten gehalte is licht verhoogd; er is sprake van een lichte

verontreiniging. Het gehalte is groter dan de Achtergrondwaarde of 
Streefwaarde;

** het gemeten gehalte is matig verhoogd. Het gehalte is groter dan de
Tussenwaarde ^ gemiddelde Achtergrondwaarde of streefwaarde en de 
Interventiewaarde);

*** het gemeten gehalte is sterk verhoogd, er is sprake van een sterke 
verontreiniging. Het gehalte is groter dan de Interventiewaarde.

Bij overschrijding van de interventiewaarde is er mogelijk sprake van een ernstig 
geval van bodemverontreiniging. Afhankelijk van het tijdstip van ontstaan van de 
verontreiniging, de omvang en het voorkomen van milieuhygiënische risico's is er 
dan sprake van een saneringsnoodzaak. Bij een matig verhoogde waarde (index 
0,5 - 1) dient nader onderzoek uitgevoerd te worden naar de mate en omvang van 
de aangetroffen verontreiniging om vast te kunnen stellen of er mogelijk sprake is 
van een saneringsnoodzaak.

4.3.2 Toetsingsresultaten chemische analyses bodem
Met betrekking tot de gemeten gehalten in de mengmonsters van de grond wordt opgemerkt dat de 
gehalten aan parameters in de afzonderlijke deelmonsters zowel hoger als lager kunnen uitvallen.
In Tabel 4-2 op de volgende pagina zijn de toetsingsresultaten van de chemische 
analyses van de grond en het grondwater weergegeven.
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Tabel 4-2: Toetsingsresultaten chemische analyses grond- en grondwater

Monster-
code

Monstersoort/
Zintuiglijk*

Boringen Interval 
in m -mv

Chemische
analyse

Toetsing

Grondmonsters

MMA-bg1
Bovengrond 
locatie A, zand/ 
zintuiglijk schoon

A1 t/m A8 00 - 0,5
NEN5740 grond * 

lutum-humus
< AW

MMA-og1
Ondergrond 
locatie A, veen/ 
zintuiglijk schoon

A1 en A2 10 - 20
NEN5740 grond * 

lutum-humus
< AW

MMB-bg1

Bovengrond 
locatie B (erf), 
zand/
zintuiglijk schoon

B2+B3+B4+B5+
B6+B7 00 - 0,6

NEN5740 grond * 

lutum-humus
< AW

MMB-bg2

Bovengrond 
locatie B (akker), 
zand/
zintuiglijk schoon

B8+B9+B10+B11+
B12 00 - 05

NEN5740 grond * 

OCB's + 

lutum-humus
< AW

MMB-og1
Ondergrond 
locatie B, klei 
/zintuiglijk schoon

BC1+B2+B3 10 - 20
NEN5740 grond * 

lutum-humus
< AW

MMC-bg1

Bovengrond 
locatie C (tank), 
zand/
zintuiglijk schoon

BC1+C2+C3 001 - 0,6
Minerale olie + 
humus

< AW

Grondwatermonster

A1-1-1
Grondwater 
locatie A,
Zintuiglijk schoon

Peilbuis A1
2,0 - 3,0 
(filter)

NEN5740 water
Barium *
Overige comp. < S

BC1-1-1
Grondwater 
locatie B-C, 
Zintuiglijk schoon

Peilbuis BC1
1,8 - 2,8 
(filter)

NEN5740 water

Zink *
Barium **
Overige comp. < S

NEN5740-grond: ū zware metalen (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn) en arseen ū EOX 
ū minerale olie (GC) ū PAK -VROM

NEN5740-water: ū zware metalen (Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn) en arseen ū btexn 
ū vluchtige organische halogeenverbindingen ū minerale olie 

^W = niet verhoogd, kleiner dan achtergrondwaarde, < S = kleiner dan Streefwaarde
* = licht verhoogd, groter dan achtergrondwaarde
** = matig verhoogd, groter dan tussenwaarde 
*** = sterk verhoogd, groter dan interventiewaarde
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5 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

5.1 Samenvatting resultaten

Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen
De bodem ter plaatse van de onderzoekslocatie bestaat uit een zandige deklaag 
(ca. 1 meter) boven een kleiige en venige ondergrond.

In de opgeboorde grond zijn geen bodemvreemde bijmengingen waargenomen en 
geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op een mogelijke 
bodemverontreiniging

Kwaliteit grond
Bovengrond
In alle onderzochte (meng)monsters van zowel de bovengrond als van de 
ondergrond zijn geen verhoogde gehalten aan onderzochte componenten 
aangetoond.

Kwaliteit grondwater
In het grondwatermonster uit peilbuis A (tpv noordelijk deel/nieuw te bouwen 
loods; filter 2,0 - 3,0 m -mv) is alleen barium in een licht verhoogd gehalte 
aangetoond.
Ter plaatse van peilbuis BC (tpv zuidelijk deel en locatie tank; filter 1,8 - 2,8 m -mv) 
is barium in een matig verhoogd gehalte aangetoond en zink in een licht 
verhoogde waarde.
De gemeten waardes voor pH (zuurgraad) en EC (elektrisch geleidend vermogen) 
worden als normaal beschouwd voor het plaatselijk bodemtype.

5.2 Conclusies

In de grond ter plaatse van de drie onderzochte deellocaties zijn zowel 
zintuiglijk/visueel als chemisch analytisch geen verontreinigingen aangetoond.
In het grondwater is barium in een licht tot matig verhoogde waarde aangetoond. 
Verder is zink licht verhoogd gemeten in één van de twee onderzochte 
grondwatermonsters.
Barium is in de Nederlandse bodem over het algemeen van nature in verhoogde 
waardes in het grondwater aanwezig. Ook zink kan van nature verhoogd in het 
grondwater worden aangetroffen.

Bij de gemeten gehalten zullen geen milieuhygiënische risico's optreden en hoeft 
geen vervolgonderzoek plaats te vinden.
Met de gevolgde onderzoeksstrategie is de algemene milieuhygiënische kwaliteit 
van de bodem ter plaatse van de geplande nieuwbouw en uitbreiding van het erf 
ons inziens voldoende vastgelegd.

Voor wat betreft de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem hoeven er vanuit 
milieuhygiënisch oogpunt geen beperkingen te worden gesteld aan het gebruik 
van de onderzochte locaties en bestaan er geen bezwaren tegen de bouwplannen 
en uitbreiding van het erf op perceel Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek.

8 december 2021, AvA Milieuonderzoek
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Bijlage 1: Geografische ligging
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Bijlage 2: Overzichtstekening met locatie van boringen en peilbuis
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Bijlage 3: Boorprofielen

Verkennend bodemonderzoek Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek, kenmerk 21275-AvA



Pagina 1 I 3
Poelsema Veldwerk Bureau

Boring: A1 Boring: A2
0

50

100

150

200

250

300

1 - 053ÔQ880D

2 - 0538Q89I6L

3 - '0538789885!

4-0538789882F

o-

o-

0

50

100

150

240

300

braak

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, beigegrijs, Edelmanboor

Veen, sterk kleiïg, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

Veen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

Klei, uiterst siltig, geen olie-water 
reactie, grijsblauw, Edelmanboor

0

50

100

150

200

1 - 0538Q879L

2 - 05387I9«9fiG

3 - '0538789881E

4 - 0538789890E

0

50

100

150

200

braak

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
roesthoudend, geen olie-water 
reactie, beigegrijs, Edelmanboor

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak veenhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

Veen, geen olie-water reactie, 
donkerbruin, Edelmanboor

Boring: A3 Boring: A4
0

50-

0

1 - 0538Q884H

braak

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

0

50

1 - 05387I9«92G

0

50

braak

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

Boring: A5 Boring: A6
0

50

1 - 0538Q886J

0 braak

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

0

50

1 - 0538789894!

0 braak

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: A7 Boring: A8
0

50

0

1 - 0538Q889M

50

braak

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

0

50

1 - 0538789876!

0 braak

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Projectcode: 21275-AVA getekend volgens NEN 5104



Pagina 2 I 3
Poelsema Veldwerk Bureau

Boring: B2 Boring: B3
0

50-.

100-.....................

150

200

1 - 05387894067

o

2 - 05387894078

3 - 05387894135

k.

4 - 05387894269

0 klinker

10 Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
laagjes veen, laagjes zand, 
grijsbruin, Edelmanboor

200

0

50

100

150

200

1 - 0538dä409A

2 - 05387ĴS74G

3 - 0538789878K

À.

4 - 0538789877J

0

50

100

200

braak

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

Klei, uiterst siltig, zwak humeus, 
laagjes veen, laagjes zand, 
grijsbruin, Edelmanboor

Boring: B4 Boring: B5
0

50-

0 braak

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

1 - 0538Q428B

50

0

50

1 - 0538789526A

0

50

braak

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

Boring: B6 Boring: B7
0

50-

0 braak

Zand, matig grof, zwak siltig, zwak 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

1 - 0538Q427A

50

0

50

1 - 0538Q4179

0 braak

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

50

Boring: B8 Boring: B9
0

50

1 - 0538Q4203

0

50

gras

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, geen olie-water reactie, 
grijsbruin, Edelmanboor

0

50

0

1 - 0538dä86ŕB

50

akker

Zand, matig fijn, matig siltig, matig 
humeus, zwak schelphoudend, 
geen olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

Boring: B10 Boring: B11
0

50

1 - 0538Q55fi7

0

50

akker

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

0

50

1 - 053SC895J8E

0

50

akker

Klei, sterk zandig, matig humeus, 
zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

Projectcode: 21275-AVA getekend volgens NEN 5104
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Poelsema Veldwerk Bureau

Boring: B12 Boring: BC1
0

50

1 - 0538Q54&F

0

50

akker

Klei, sterk zandig, zwak humeus, 
zwak schelphoudend, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

ĩ'

0

50-

100

150

200

250

1 - 05387894124

O

2 - 05387894225

3 - 0538Q4H3

4 - 05387894247

O

o

0 klinker

10 Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

100

Klei, sterk zandig, zwak 
veenhoudend, geen olie-water 
reactie, grijsbruin, Edelmanboor

150

Zand, matig fijn, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, donkergrijs, 
Edelmanboor

250

Veen, zwak kleiïg, geen olie-water 
reactie, donkerbruin, Edelmanboor

280

Boring: C2 Boring: C3
0 0 klinker

10

1 - 0538789418A

Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

0- 0 klinker

10

1 - 05387894146

Edelmanboor

Zand, matig grof, zwak siltig, geen 
olie-water reactie, grijsbruin, 
Edelmanboor

50-, 50- "
60 60

Projectcode: 21275-AVA getekend volgens NEN 5104



AvA Milieuonderzoek

Bijlage 4: Analyserapporten

Verkennend bodemonderzoek Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek, kenmerk 21275-AvA



Ĥva
T.a.v. Arnold Ĥssen 
Otterbeek 2 
8064 JL ZWARTSLUIS

Analysecertificaat

Datum: 15-Nov-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2021182827/1
21275-AVA
Zuidwesterringweg 30 Tollebeek 

10-Nov-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Uw monsternemer

21275-ĤVĤ
Zuidwesterringweg 30 Tollebeek

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2021182827/1
10-Nov-2021
15-Nov-2021
15-Nov-2021/14:42
Ĥ,B,C
1/4

Analyse

Voorbehandeling

Cryogeen malen

Bodemkundige analyses

Eenheid

Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd Uitgevoerd

S Droge stof 0A (m/m)

S Droge stof (m/m)

S Organische stof (m/m) ds

Gloeirest (m/m) ds

S Korrelgrootte C 2 pm (Lutum) (m/m) ds

Metalen

S Barium (Ba) mg/kg ds

S Cadmium (Cd) mg/kg ds

S Kobalt (Co) mg/kg ds

S Koper (Cu) mg/kg ds

S Kwik (Hg) mg/kg ds

S Molybdeen (Mo) mg/kg ds

S Nikkel (Ni) mg/kg ds

S Lood (Pb) mg/kg ds

S Zink (Zn) mg/kg ds

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds

S Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds

Chromatogram olie (GC)

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB 

alfa-HCH 

beta-HCH

88.1

1.4 

98

2.5

C20

<0.20

<3.0

<5.0

<0.050

C1.5

5.6 

<10

22

<3.0

<5.0

C5.0

<11

<5.0

<6.0

34.5

26.1

73

14.0

61

<0.20

6.1

C5.0

<0.050

<1.5

11

<10

22

<6.0

C10

<10

46

28

<12

88.7

1.3 

99

2.6

<20

<0.20

C3.0

8.4 

<0.050

<1.5

5.8

13

33

<3.0

<5.0

C5.0

<11

<5.0

<6.0

83.9

2.2

98

3.5

<20

C0.20

<3.0

13

<0.050

<1.5

6.1

<10

51

C3.0

<5.0

<5.0

<11

7.9

<6.0

68.8

3.9

96

3.4

C20

<0.20

<3.0

<5.0

<0.050

C1.5

6.3

<10

<20

<3.0

<5.0

C5.0

<11

31

<6.0

mg/kg ds 

mg/kg ds

C0.0010

<0.0010

Nr. Uw monsteromschrijving
1 Ĥ1,Ĥ2,Ĥ3,Ĥ4,Ĥ5,Ĥ6,Ĥ7,Ĥ8
2 Ĥ1,Ĥ2
3 B2,B3,B4,B5,B6,B7
4 B8,B9,B10,B11,B12
5 B2,B3,BC1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Opgegeven monstermatrix 
Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

Ĥ: ĤP04 erkende en geaccrediteerde verrichting 

S: ĤS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting 

W: Waals Gewest erkende verrichting

Monster nr. 

12391444 
12391445 
12391446 
12391447 
12391448

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 
BIC: BNPĤNL2Ĥ 
KvK/CoC No. 09088623

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).

ÍS
TESTEN 
RvA L010

4 51 2 3



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 21275-ĤVĤ
Uw projectnaam Zuidwesterringweg 30 Tollebeek
Uw ordernummer 
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2021182827/1
10-Nov-2021
15-Nov-2021
15-Nov-2021/14:42
Ĥ,B,C
2/4

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Q
S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

Analyse

gamma-HCH

delta-HCH

Hexachloorbenzeen

Heptachloor

Heptachloorepoxide(cis- of ĥ)

Heptachloorepoxide(trans- of B)

Hexachloorbutadieen

Ĥldrin

Dieldrin

Endrin

Isodrin

Telodrin

alfa-Endosulfan

beta-Endosulfan

Endosulfansulfaat

alfa-Chloordaan

gamma-Chloordaan

o, p’-DDT

p, p’-DDT

o, p’-DDE

p, p’-DDE

o, p’-DDD

p, p’-DDD

HCH (som) (factor 0,7)

Drins (som) (factor 0,7) 

Heptachloorepoxide (som) (factor 0,7) 

DDD (som) (factor 0,7)

DDE (som) (factor 0,7)

DDT (som) (factor 0,7)

DDX (som) (factor 0,7)

Chloordaan (som) (factor 0

Eenheid 1 2

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds 

mg/kg ds

4

^.0010

^.0010

^.0010

^.0010

^.0010

^.0010

^.0010

^.0010

0.0018

<0.0010

^.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0020

^.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

<0.0010

0.0011

^.0010

<0.0010

0.0021

0.0032

0.0014

0.0014

0.0018

53

2)

2)

2)

Nr. Uw monsteromschrijving
1 Ĥ1,Ĥ2,Ĥ3,Ĥ4,Ĥ5,Ĥ6,Ĥ7,Ĥ8
2 Ĥ1,Ĥ2
3 B2,B3,B4,B5,B6,B7
4 B8,B9,B10,B11,B12
5 B2,B3,BC1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Opgegeven monstermatrix 
Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

Ĥ: ĤP04 erkende en geaccrediteerde verrichting 

S: ĤS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting

Monster nr. 

12391444 
12391445 
12391446 
12391447 
12391448

V: VLĤREL erkende verrichting 

W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

TESTEN
RvA L010



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 21275-ĤVĤ Certificaatnummer/Versie 2021182827/1
Uw projectnaam
Uw ordernummer
Uw monsternemer

Zuidwesterringweg 30 Tollebeek Startdatum analyse 
Datum einde analyse 
Rapportagedatum
Bijlage

Pagina

10-Nov-
15-Nov-
15-Nov-
Ĥ,B,C
3/4

2021
2021

■2021/14:42

Analyse Eenheid 1 2 3 4 5

S OCB (som) LB (factor 0,7) mg/kg ds 0.016

S OCB (som) WB (factor 0,7) mg/kg ds 0.018

Polychloorbifenylen, PCB

S PCB 28 mg/kg ds ^.0010 ^.0010 ^.0010 <0.0010 ^.0010

S PCB 52 mg/kg ds ^.0010 ^.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 101 mg/kg ds ^.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 118 mg/kg ds ^.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 138 mg/kg ds ^.0010 <0.0010 ^.0010 <0.0010 <0.0010

S PCB 153 mg/kg ds ^.0010 <0.0010 <0.0010 <0.0010 ^.0010

S PCB 180 mg/kg ds ^.0010 ^.0010 <0.0010 ^.0010 <0.0010

S PCB (som 7) (factor 0,7) mg/kg ds 0.0049 2) 0.0049 2) 0.0049 2) 0.0049 2) 0.0049 2)

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

S Naftaleen mg/kg ds ^.050 0.057 <0.050 <0.050 <0.050

S Fenanthreen mg/kg ds ^.050 <0.050 0.099 <0.050 <0.050

S Ĥnthraceen mg/kg ds ^.050 <0.050 0.055 <0.050 <0.050

S Fluorantheen mg/kg ds 0.10 <0.050 0.27 0.085 ^.050

S Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0.073 <0.050 0.13 <0.050 <0.050

S Chryseen mg/kg ds 0.094 ^.050 0.16 0.067 <0.050

S Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds ^.050 <0.050 0.058 ^.050 <0.050

S Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0.054 <0.050 0.11 0.055 <0.050

S Benzo(ghi)peryleen mg/kg ds ^.050 <0.050 0.063 <0.050 ^.050

S Indeno(12 3-cd)pyreen mg/kg ds ^.050 <0.050 0.075 <0.050 <0.050

S PĤK VROM (10) (factor 0,7) mg/kg ds 0.53 0.37 1.0 0.45 0.35 2)

Nr. Uw monsteromschrijving
1 Ĥ1,Ĥ2,Ĥ3,Ĥ4,Ĥ5,Ĥ6,Ĥ7,Ĥ8
2 Ĥ1,Ĥ2
3 B2,B3,B4,B5,B6,B7
4 B8,B9,B10,B11,B12
5 B2,B3,BC1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

Opgegeven monstermatrix
Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)
Grond (ĤS3000)

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

Ĥ: ĤP04 erkende en geaccrediteerde verrichting 

S: ĤS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting 

W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

Monster nr. 

12391444 
12391445 
12391446 
12391447 
12391448

TESTEN
RvA L010



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 21275-ĤVĤ
Uw projectnaam Zuidwesterringweg 30 Tollebeek
Uw ordernummer 
Uw monsternemer

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2021182827/1
10-Nov-2021
15-Nov-2021
15-Nov-2021/14:42
Ĥ,B,C
4/4

S

S

S

Analyse Eenheid 6

Voorbehandeling

Cryogeen malen Uitgevoerd

Bodemkundige analyses

Droge stof (m/m) 89.6

Organische stof (m/m) ds 0.8

Gloeirest (m/m) ds 99

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) mg/kg ds ^.0

Minerale olie (C12-C16) mg/kg ds ^.0

Minerale olie (C16-C21) mg/kg ds ^.0

Minerale olie (C21-C30) mg/kg ds ^1

Minerale olie (C30-C35) mg/kg ds <5.0

Minerale olie (C35-C40) mg/kg ds <6.0

Minerale olie totaal (C10-C40) mg/kg ds ^5

Nr. Uw monsteromschrijving
6 BC1,C2,C3

Opgegeven monstermatrix Monster nr.
Grond (ĤS3000) 12391449

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

e\tsnřď

ehee

Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende en geaccrediteerde verrichting 

S: ĤS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting 

W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01
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Bijlage (ĥ) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021182827/1
Pagina 1/1

Monster nr. üw monsteromschrijving

Barcode Boornr Van Tot üw datum monstername Monsteromsch.

12391444 A1, A2,A3,A4,A5 ,A6,A7, A8

0538789884 A3 0 50 08-Nov-2021 1

0538789886 A5 0 50 08-Nov-2021 1

0538789889 A7 0 50 08-Nov-2021 1

0538789876 A8 0 50 08-Nov-2021 1

0538789894 A6 0 50 08-Nov-2021 1

0538789892 A4 0 50 08-Nov-2021 1

0538789879 A2 0 50 08-Nov-2021 1

0538789880 A1 0 50 08-Nov-2021 1

12391445

0538789885

0538789882

0538789890

Ĥ1.Ĥ2

A1 100 150 08-Nov-2021 3

A1 150 200 08-Nov-2021 4

A2 150 200 08-Nov-2021 4

12391446 B2,B3,B4,B5,B6,B7

0538789406 B2 10 60 08-Nov-2021 1

0538789409 B3 0 50 08-Nov-2021 1

0538789427 B6 0 50 08-Nov-2021 1

0538789417 B7 0 50 08-Nov-2021 1

0538789428 B4 0 50 08-Nov-2021 1

0538789526 B5 0 50 08-Nov-2021 1

12391447 B8 ,B9,B10,B11, B12

0538789420 B8 0 50 08-Nov-2021 1

0538789860 B9 0 50 08-Nov-2021 1

0538789550 B10 0 50 08-Nov-2021 1

0538789548 B11 0 50 08-Nov-2021 1

0538789549

12391448

0538789411

0538789413

0538789426

0538789878

0538789877

12391449

0538789418

0538789414

0538789412

B12

B2,B3,BC1

BC1

B2

B2

B3

B3

BC1,C2

C2

C3

BC1

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25 
IBAN: NL71BNPA0227924525 
BIC: BNPANL2A 
KvK/CoC No. 09088623

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021182827/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het lutumgehalte van 5.4 m/m (SIKB 3010 pb 3). 

Opmerking 2)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.P. 227 9245 25
IBPN: NL71BNPP0227924525
BIC: BNPPNL2P
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VPT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021182827/1
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Analyse Methode Techniek Methode referentie

Voorbehandeling

Cryogeen malen W0106 Voorbehandeling ĤS3000

Bodemkundige analyses

Droge Stof W0104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934

Droge stof W0104 Gravimetrie pb 3010-2 en NEN-EN 15934

Organische stof (gloeiverlies) W0109 Gravimetrie pb 3010-3 en NEN 5754

Korrelgrootte C 2 pm (lutum) W0171 Sedimentatie pb 3010-4 en NEN 5753

Metalen

Barium (Ba) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0423 ICP-MS pb 3010-5 en NEN-EN-ISO 17294-2

Minerale olie

Minerale Olie (C10-C40) W0202 GC-FID pb 3010-7 en NEN-EN-ISO 16703

Chromatogram MO (GC) W0202 GC-FID NEN-EN-ISO 16703

Organo chloorbestrijdingsmiddelen, OCB

OCB (25) W0262 GC-MS pb 3020-1-3 G NEN 6980

OCB som ĤP04/ĤS3X W0262 GC-MS pb 3020-1-3 G NEN 6980

Polychloorbifenylen, PCB

PCB (7) W0271

Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK

PĤK (10) (VROM) W0271

PĤK som ĤS3000/ĤP04 W0271

GC-MS

GC-MS

GC-MS

pb 3010-8 en NEN 6980

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287 

pb. 3010-6 en NEN-ISO 18287

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525
BIC: BNPĤNL2Ĥ
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VĤT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
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Ĥva
T.a.v. Arnold Ĥssen 
Otterbeek 2 
8064 JL ZWARTSLUIS

Analysecertificaat

Datum: 24-Nov-2021

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

Certificaatnummer/Versie 
Uw project/verslagnummer 
Uw projectnaam 
Uw ordernummer 
Monster(s) ontvangen

2021190084/1
21275-AVA
Zuidwesterringweg 30 Tollebeek 

22-Nov-2021

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na 
datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop 
van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren 
van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:
Datum: Naam: Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit 
analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.

Ing. A. Veldhuizen 
Technical Manager

Eurofins Ĥnalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00 BNP Paribas S.A. 227 9245 25
Fax +31 (0)34 242 63 99 IBAN: NL71BNPA0227924525
E-mail info-env@eurofins.nl BIC: BNPANL2A
Site www.eurofins.nl KvK/CoC No. 09088623

BTW/VAT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 21275-ĤVĤ
Uw projectnaam Zuidwesterringweg 30 Tollebeek
Uw ordernummer
Uw monsternemer J. ten Klooster

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2021190084/1
22-Nov-2021
24-Nov-2021
24-Nov-2021/15:54
Ĥ,B,C
1/2

Analyse 

Metalen

Barium (Ba)

Cadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Koper (Cu)

Kwik (Hg)

Molybdeen (Mo)

Nikkel (Ni)

Lood (Pb)

Zink (Zn)

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen 

Benzeen 

Tolueen 

Ethylbenzeen 

o-Xyleen 

m,p-Xyleen

Xylenen (som) factor 0,7 

BTEX (som)

Naftaleen

Styreen

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

Dichloormethaan 

Trichloormethaan 

Tetrachloormethaan 

Trichlooretheen 

Tetrachlooretheen

1.1- Dichloorethaan

1.2- Dichloorethaan

1.1.1- Trichloorethaan

1.1.2- Trichloorethaan 

cis 1,2-Dichlooretheen

Eenheid

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L

pg/L 

pg/L 

pg/L

pg/L 

pg/L 

pg/L

270

^.20

^.0

^.0

^.050

^.0

<3.0

^.0

50

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

^.20

0.21

<0.90

<0.020

<0.20

<0.20

^.20

<0.10

<0.10

<0.10

420

^.20

<2.0

4.1

<0.050

<2.0

<3.0

^.0

75

<0.20

<0.20

<0.20

<0.10

^.20

0.21

<0.90

<0.020

<0.20

Nr. Uw monsteromschrijving

1 Ĥ1
2 BC1

Opgegeven monstermatrix 

Water(ĤS3000)
U/sm 4- ^ * /nCTftrtAN

Monster nr. 

12415994

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00
3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99
P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl
3770 ĤL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

.eUsiv^
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Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

Ĥ: ĤP04 erkende en geaccrediteerde verrichting 

S: ĤS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting 

W: Waals Gewest erkende verrichting

BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 
BIC: BNPĤNL2Ĥ 
KvK/CoC No. 09088623

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd. 
Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).
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Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 21275-ĤVĤ
Uw projectnaam Zuidwesterringweg 30 Tollebeek
Uw ordernummer
Uw monsternemer J. ten Klooster

Certificaatnummer/Versie
Startdatum analyse
Datum einde analyse
Rapportagedatum
Bijlage
Pagina

2021190084/1
22-Nov-2021
24-Nov-2021
24-Nov-2021/15:54
Ĥ,B,C
2/2

Analyse Eenheid i 2

S trans 1,2-Dichlooretheen pg/L ^.10 <0.10

CKW (som) pg/L ^.6 ^.6

S Tribroommethaan pg/L ^.20 <0.20

S Vinylchloride pg/L <0.10 <0.10

S 1,1-Dichlooretheen pg/L ^.10 <0.10

S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 pg/L 0.14 1) 0.14

S 1,1-Dichloorpropaan pg/L <0.20 <0.20

S 1,2-Dichloorpropaan pg/L <0.20 ^.20

S 1,3-Dichloorpropaan pg/L ^.20 <0.20

S Dichloorpropanen som factor 0.7 pg/L 0.42 0.42

Minerale olie

Minerale olie (C10-C12) pg/L <10 <10

Minerale olie (C12-C16) pg/L <10 <10

Minerale olie (C16-C21) pg/L <10 <10

Minerale olie (C21-C30) pg/L <15 ^5

Minerale olie (C30-C35) pg/L ^0 <10

Minerale olie (C35-C40) pg/L <10 <10

S Minerale olie totaal (C10-C40) pg/L <50 <50

Nr. Uw monsteromschrijving

1 Ĥ1
2 BC1

Opgegeven monstermatrix 

Water(ĤS3000)
Water(ĤS3000)

Monster nr. 

12415994 
12415995

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 ĤL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

e\tsnřď
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Q: door RvĤ geaccrediteerde verrichting 

ĥ: ĤP04 erkende en geaccrediteerde verrichting 

S: ĤS SIKB erkende en geaccrediteerde verrichting 

V: VLĤREL erkende verrichting 

W: Waals Gewest erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.
BNP Paribas S.Ĥ. 227 9245 25 Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
IBĤN: NL71BNPĤ0227924525 en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving),
BIC: BNPĤNL2Ĥ het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
KvK/CoC No. 09088623 en door de overheid van Luxemburg (MEV).
BTW/VĤT No. NL 8 043.14.883.B01

Akkoord

Pr.coörd.

VA

TESTEN 
RvA L010



Bijlage (ĥ) met de opgegeven deelmonsterinformatie behorende bij het analysecertificaat. 2021190084/1
Pagina 1/1

Monster nr. üw monsteromschrijving

Barcode Boornr Van Tot üw datum monstername Monsteromsch./Monstername ID

12415994 P1

0680470481 P1 200 300 22-Nov-2021 1

0680470480 P1 200 300 22-Nov-2021 2

0800917290 P1 200 300 22-Nov-2021 3

12415995 BC1

0680470498 BC1 175 275 22-Nov-2021 1

0680470482 BC1 175 275 22-Nov-2021 2

0800917221 BC1 175 275 22-Nov-2021 3

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
Fax +31 (0)34 242 63 99
E-mail info-env@eurofins.nl
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.P. 227 9245 25
IBPN: NL71BNPP0227924525
BIC: BNPPNL2P
KvK/CoC No. 09088623
BTW/VPT No. NL 8043.14.883.B01

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. Omgeving),
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2021190084/1

Pagina 1/1

Opmerking 1)

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7*RG

Eurofins finalytico B.V.

Gildeweg 42-46
3771 NB Barneveld
P.O. Box 459
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00
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Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2021190084/1
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Analyse Methode Techniek Methode referentie

Metalen

Barium (Ba) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Cadmium (Cd) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kobalt (Co) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Koper (Cu) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Kwik (Hg) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Molybdeen (Mo) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Nikkel (Ni) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Lood (Pb) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Zink (Zn) W0421 ICP-MS pb 3110-3 en NEN-EN-ISO 17294-2

Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen

Ĥromaten (BTEXN) W0254 HS-GC-MS

Xylenen som ĤS3000 W0254 HS-GC-MS

Styreen W0254 HS-GC-MS

Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen

pb 3130-1 

pb 3130-1 

pb 3130-1

VOCl (11) W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

Tribroommethaan (Bromoform) W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

Vinylchloride W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

1,1-Dichlooretheen W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

DiClEtheen som ĤS3000 W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

1,1-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

1,2-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

1,3-Dichloorpropaan W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

DiChlprop. som ĤS3000 W0254 HS-GC-MS pb 3130-1

Minerale olie

Minerale olie (C10-C40)

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid 

staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juni 2020.

Eurofins Analytico B.V.
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Eurofins Ĥnalytico B.V. is ISO 14001: 2015 gecertificeerd door TÜV 
en erkend door het Vlaamse Gewest (OVĤM en Dep. Omgeving), 
het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) 
en door de overheid van Luxemburg (MEV).



AvA Milieuonderzoek

Bijlage 5: Getoetste analyseresultaten en toetsingswaarden

Verkennend bodemonderzoek Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek, kenmerk 21275-AvA



Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster MMA-bg1 MMA-og1 MMB-bg1
Grondsoort Zand Veen Zand
Zintuigliike biimengingen geen olie-water reactie geen olie-water reactie geen olie-water reactie
Certificaatcode 2021182827 2021182827 2021182827
Boring(en) A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 A1, A1, A2 B2, B3, B4, B5, B6, B7
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 1,00 - 2,00 0,00 - 0,60
Humus y ds 1,40 26,1 1,30
Lutum y ds 2,50 14,00 2,60
Datum van toetsing 1-12-2021 1-12-2021 1-12-2021
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN
Kobalt mg/kg ds c3 c7 -0,05 6,1 9,3 -0,03 c3 c7 -0,05
Nikkel mg/kg ds 5,6 15,7 -0,3 11 16 -0,29 5,8 16,1 -0,29
Koper mg/kg ds c5 c7 -0,22 c5 c3 -0,25 8,4 17,0 -0,15
Zink mg/kg ds 22 51 -0,15

C
M

OC
O

C
M

C
M

C
M 33 76 -0,11

Molybdeen mg/kg ds c1,5 c1,1 -0 c1,5 c1,1 -0 c1,5 c1,1 -0
Cadmium mg/kg ds c0,2 c0,2 -0,03 c0,2 c0,1 -0,04 c0,2 c0,2 -0,03
Barium mg/kg ds c20 c51 (6) 61 95 (6) c20 c50 (6)
Kwik mg/kg ds c0,05 c0,05 -0 c0,05 c0,04 -0 c0,05 c0,05 -0
Lood mg/kg ds c10 c11 -0,08 c10 c7 -0,09 13 20 -0,06

PAK
Naftaleen mg/kg ds c0,05 c0,04 0,057 0,022 c0,05 c0,04
Anthraceen mg/kg ds c0,05 c0,04 c0,05 c0,01 0,055 0,055
Fenanthreen mg/kg ds c0,05 c0,04 c0,05 c0,01 0,099 0,099
Fluorantheen mg/kg ds 0,1 0,1 c0,05 c0,01 0,27 0,27
Chryseen mg/kg ds 0,094 0,094 c0,05 c0,01 0,16 0,16
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds 0,073 0,073 c0,05 c0,01 0,13 0,13
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,054 0,054 c0,05 c0,01 0,11 0,11
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds c0,05 c0,04 c0,05 c0,01 0,058 0,058
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds c0,05 c0,04 c0,05 c0,01 0,075 0,075
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds c0,05 c0,04 c0,05 c0,01 0,063 0,063
PAK 10VROM mg/kg ds 0,53 -0,03 0,14 -0,04 1,05 -0,01

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds c0,025 0 c0,0019 -0,02 c0,025 0
PCB 28 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,000 c0,001 c0,004
PCB 52 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,000 c0,001 c0,004
PCB 101 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,000 c0,001 c0,004
PCB 118 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,000 c0,001 c0,004
PCB 138 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,000 c0,001 c0,004
PCB 153 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,000 c0,001 c0,004
PCB 180 mg/kg ds c0,001 c0,004 c0,001 c0,000 c0,001 c0,004
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds c35 c123 -0,01 82 31 -0,03 c35 c123 -0,01

OVERIG
Gloeirest y (m/m) ds 98 73 99
Droge stof y m/m 88,1 34,5 88,7
Lutum y 2,5 14 2,6
Organische stof (humus) y 1,4 26,1 1,3
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds

c
8,88
5=1
8,88
8,88
6
#
GSSD

Geen toetsnorm aanwezig 
kleiner dan de detectielimiet 
^ Achtergrondwaarde 
Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
^ Interventiewaarde 
> Interventiewaarde 
Heeft geen normwaarde 
verhoogde rapportagegrens 
Gestandaardiseerde meetwaarde

Index (GSSD - AW) / (I - AW)
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Tabel 2: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Grondmonster MMB-bg2 MMB-og1 MMC-bg1
Grondsoort Zand Klei Zand
Zintuiglijke bijmengingen zwak schelphoudend, geen olie- 

water reactie
zwak veenhoudend, laagjes veen, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie

geen olie-water reactie

Certificaatcode 2021182827 2021182827 2021182827
Boring(en) B10, B11, B12, B8, B9 B2, B2, B3, B3, BC1 BC1, C2, C3
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 1,00 - 2,00 0,10 - 0,60
Humus o/o ds 2,20 3,90 0,80
Lutum o/o ds 3,50 3,40 25,0
Datum van toetsing 1-12-2021 1-12-2021 1-12-2021
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN
Kobalt mg/kg ds c3 c6 -0,05 c3 c6 -0,05
Nikkel mg/kg ds 6,1 15,8 -0,3 6,3 16,5 -0,29
Koper mg/kg ds

OLOC
M

C
O c5 c7 -0,22

Zink mg/kg ds 51 112 -0,05 c20 c30 -0,19
Molybdeen mg/kg ds c1,5 c1,1 -0 c1,5 c1,1 -0
Cadmium mg/kg ds c0,2 c0,2 -0,03 <0,2 <0,2 -0,03
Barium mg/kg ds c20 c46 (6) c20 <46 (6)
Kwik mg/kg ds c0,05 c0,05 -0 <0,05 <0,05 -0
Lood mg/kg ds c10 c11 -0,08 <10 <10 -0,08

PAK
Naftaleen mg/kg ds c0,05 c0,04 c0,05 <0,04
Anthraceen mg/kg ds c0,05 c0,04 <0,05 <0,04
Fenanthreen mg/kg ds c0,05 c0,04 <0,05 c0,04
Fluorantheen mg/kg ds 0,085 0,085 <0,05 <0,04
Chryseen mg/kg ds 0,067 0,067 <0,05 <0,04
Benzo(a)anthraceen mg/kg ds c0,05 c0,04 c0,05 <0,04
Benzo(a)pyreen mg/kg ds 0,055 0,055 <0,05 <0,04
Benzo(k)fluorantheen mg/kg ds c0,05 c0,04 <0,05 c0,04
Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen mg/kg ds c0,05 c0,04 <0,05 <0,04
Benzo(g,h,i)peryleen mg/kg ds c0,05 c0,04 <0,05 <0,04
PAK 10VROM mg/kg ds 0,45 -0,03 c0,35 -0,03

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
PCB (som 7) mg/kg ds c0,022 0 <0,013 -0,01
PCB 28 mg/kg ds c0,001 c0,003 <0,001 c0,002
PCB 52 mg/kg ds c0,001 c0,003 <0,001 <0,002
PCB 101 mg/kg ds c0,001 <0,003 <0,001 <0,002
PCB 118 mg/kg ds <0,001 <0,003 c0,001 <0,002
PCB 138 mg/kg ds <0,001 c0,003 <0,001 <0,002
PCB 153 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 c0,002
PCB 180 mg/kg ds <0,001 <0,003 <0,001 <0,002
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds c0,001 <0,003 -0

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Heptachloorepoxide (som,
0.7 factor

mg/kg ds 0,0014

trans-Heptachloorepoxide mg/kg ds <0,001 c0,003
Endosulfansulfaat mg/kg ds <0,002 <0,006 (6)
DDT,DDE,DDD (som, 0.7 
factor)

mg/kg ds 0,0046

HCH (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0021
DDT (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014
DDD (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0014
DDE (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,0018
OCB (som, 0.7 factor) mg/kg ds 0,016
OCB (0,7 som, 
waterbodem)

mg/kg ds 0,018

Hexachloorbutadieen mg/kg ds c0,001 c0,003
alfa-HCH mg/kg ds <0,001 <0,003 0
beta-HCH mg/kg ds c0,001 <0,003 0
gamma-HCH mg/kg ds <0,001 c0,003 0
delta-HCH mg/kg ds <0,001 <0,003 (6)
Isodrin mg/kg ds c0,001 <0,003
Telodrin mg/kg ds <0,001 <0,003
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Grondmonster MMB-bg2 MMB-og1 MMC-bg1
Grondsoort Zand Klei Zand
Zintuiglijke bijmengingen zwak schelphoudend, geen olie- 

water reactie
zwak veenhoudend, laagjes veen, 
laagjes zand, geen olie-water 
reactie

geen olie-water reactie

Certificaatcode 2021182827 2021182827 2021182827
Boring(en) B10, B11, B12, B8, B9 B2, B2, B3, B3, BC1 BC1, C2, C3
Traject (m -mv) 0,00 - 0,50 1,00 - 2,00 0,10 - 0,60
Humus o/o ds 2,20 3,90 0,80
Lutum o/o ds 3,50 3,40 25,0
Datum van toetsing 1-12-2021 1-12-2021 1-12-2021
Monsterconclusie Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde Voldoet aan Achtergrondwaarde
Heptachloor mg/kg ds c0,001 c0,003 0
Heptachloorepoxide mg/kg ds c0,0064 0
Aldrin mg/kg ds c0,001 c0,003
Dieldrin mg/kg ds 0,0018 0,0082
Endrin mg/kg ds c0,001 c0,003
DDE (som) mg/kg ds 0,0082 -0,04
2,4-DDE (ortho, para-DDE) mg/kg ds c0,001 c0,003
4,4-DDE (para, para-DDE) mg/kg ds 0,0011 0,0050
DDD (som) mg/kg ds c0,0064 -0
2,4-DDD (ortho, para-DDD) mg/kg ds c0,001 c0,003
4,4-DDD (para, para-DDD) mg/kg ds c0,001 c0,003
DDT (som) mg/kg ds c0,0064 -0,13
2,4-DDT (ortho, para-DDT) mg/kg ds c0,001 c0,003
4,4-DDT (para, para-DDT) mg/kg ds <0,001 <0,003
alfa-Endosulfan mg/kg ds <0,001 <0,003 0
beta-Endosulfan mg/kg ds c0,001 0,003 (6)
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds <0,0064 0
cis-Chloordaan mg/kg ds c0,001 <0,003
trans-Chloordaan mg/kg ds <0,001 <0,003
Drins
(Aldrin+Dieldrin+Endrin)

mg/kg ds 0,015 -0

Som 21 Organochloorhoud. 
bestrijdingsm

mg/kg ds 0,074

OVERIGE (ORGANISCHE) 
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds c35 <111 -0,02 45 115 -0,02 c35 c123 -0,01

OVERIG
Gloeirest /o (m/m) ds 98 96 99
Droge stof /o m/m 83,9 68,8 89,6
Lutum /o 3,5 3,4
Organische stof (humus) /o 2,2 3,9 0,8
cis-Heptachloorepoxide mg/kg ds c0,001 c0,003

<
8,88
5=1
8,88
8,88
6
#
GSSD
Index

Geen toetsnorm aanwezig 
kleiner dan de detectielimiet 
^ Achtergrondwaarde 
Kleiner of gelijk aan Tussenwaarde 
^ Interventiewaarde 
> Interventiewaarde 
Heeft geen normwaarde 
verhoogde rapportagegrens 
Gestandaardiseerde meetwaarde 
(GSSD - AW) / (I - AW)

- Getoetst via de BoToVa service, versie 3.1.0 -
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Tabel 3: Normwaarden voor grond conform de Wet Bodembescherming
AW WO IND I

METALEN
Cadmium mg/kg ds 0,6 1,2 4,3 13
Kobalt mg/kg ds 15 35 190 190
Koper mg/kg ds 40 54 190 190
Kwik mg/kg ds 0,15 0,83 4,8 36
Lood mg/kg ds 50 210 530 530
Molybdeen mg/kg ds 1,5 88 190 190
Nikkel mg/kg ds 35 39 100 100
Zink mg/kg ds 140 200 720 720

PAK
PAK 10VROM mg/kg ds 1,5 6,8 40 40

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
Hexachloorbenzeen (HCB) mg/kg ds 0,0085 0,027 1,4 2
PCB (som 7) mg/kg ds 0,02 0,04 0,5 1

BESTRIJDINGSMIDDELEN
Aldrin mg/kg ds 0,32
alfa-Endosulfan mg/kg ds 0,0009 0,0009 0,1 4
alfa-HCH mg/kg ds 0,001 0,001 0,5 17
beta-HCH mg/kg ds 0,002 0,002 0,5 1,6
Chloordaan (cis + trans) mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4
DDD (som) mg/kg ds 0,02 0,84 34 34
DDE (som) mg/kg ds 0,1 0,13 1,3 2,3
DDT (som) mg/kg ds 0,2 0,2 1 1,7
Drins (Aldrin+Dieldrin+Endrin) mg/kg ds 0,015 0,04 0,14 4
gamma-HCH mg/kg ds 0,003 0,04 0,5 1,2
Heptachloor mg/kg ds 0,0007 0,0007 0,1 4
Heptachloorepoxide mg/kg ds 0,002 0,002 0,1 4
Hexachloorbutadieen mg/kg ds 0,003
Som 21 Organochloorhoud. bestriidingsm mg/kg ds 0,4

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 mg/kg ds 190 190 500 5000
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Tabel 4: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming
Watermonster BC1-1-1 A1-1-1
Datum 22-11-2021 22-11-2021
Filterdiepte (m -mv) 1,80 - 2,80 2,00 - 3,00
Datum van toetsing 1-12-2021 1-12-2021
Monsterconclusie Overschriiding Streefwaarde Overschriiding Streefwaarde

Meetw GSSD Index Meetw GSSD Index

METALEN
Kobalt gg/l c2 c1 -0,23 c2 c1 -0,23
Nikkel gg/l c3 c2 -0,22 c3 c2 -0,22
Koper ggñ 4,1 4,1 -0,18 c2 c1 -0,23
Zink gg/l 75 75 0,01 50 50 -0,02
Molybdeen ggZl c2 c1 -0,01 c2 c1 -0,01
Cadmium gg/l c0,2 c0,1 -0,05 c0,2 c0,1 -0,05
Barium ggZl 420 420 0,64 270 270 0,38
Kwik ggñ c0,05 c0,04 -0,06 c0,05 c0,04 -0,06
Lood gg/l c2 c1 -0,23 c2 c1 -0,23

AROMATISCHE
VERBINDINGEN
BTEX (som) gg/| c0,9 c0,9
Benzeen gg/l c0,2 c0,1 -0 c0,2 c0,1 -0
Ethylbenzeen gg/| c0,2 c0,1 -0,03 c0,2 c0,1 -0,03
Tolueen gg/l c0,2 c0,1 -0,01 c0,2 c0,1 -0,01
Xylenen (som) ggñ c0,21 0 c0,21 0
meta-ñpara-Xyleen (som) gg/| c0,2 c0,1 c0,2 c0,1
ortho-Xyleen gg/l c0,1 c0,1 c0,1 c0,1
Styreen (Vinylbenzeen) gg/| c0,2 c0,1 -0,02 c0,2 c0,1 -0,02
Naftaleen gg/l c0,02 c0,01 0 c0,02 c0,01 0

GECHLOREERDE
KOOLWATERSTOFFEN
CKW (som) gg4 c1,6 c1,6
1,3-Dichloorpropaan gg/l c0,2 c0,1 c0,2 c0,1
1,1-Dichloorpropaan gg/| c0,2 c0,1 c0,2 c0,1
Dichloorpropanen gg/l 0,42 c0,42 -0 0,42 c0,42 -0
cis + trans-1,2-Dichlooretheen gg/l c0,14 0,01 c0,14 0,01
1,1-Dichlooretheen ggñ c0,1 c0,1 0,01 c0,1 c0,1 0,01
cis-1,2-Dichlooretheen gg/l c0,1 c0,1 c0,1 c0,1
trans-1,2-Dichlooretheen gg/| c0,1 c0,1 c0,1 c0,1
Dichloormethaan gg/l c0,2 c0,1 0 c0,2 c0,1 0
Trichloormethaan (Chloroform) ggñ c0,2 c0,1 -0,01 c0,2 c0,1 -0,01
Tribroommethaan (bromoform) gg/| c0,2 c0,1(14) c0,2 c0,1(14)
Tetrachloormethaan (Tetra) gg/l c0,1 c0,1 0,01 c0,1 c0,1 0,01
1,1-Dichloorethaan gg/| c0,2 c0,1 -0,01 c0,2 c0,1 -0,01
1,2-Dichloorethaan gg/l c0,2 c0,1 -0,02 c0,2 c0,1 -0,02
1,2-Dichloorpropaan ggñ c0,2 c0,1 c0,2 c0,1
1,1,1-Trichloorethaan gg/| c0,1 c0,1 0 c0,1 c0,1 0
1, 1,2-Trichloorethaan gg/l c0,1 c0,1 0 c0,1 c0,1 0
Trichlooretheen (Tri) gg/| c0,2 c0,1 -0,05 c0,2 c0,1 -0,05
Tetrachlooretheen (Per) gg/l c0,1 c0,1 0 c0,1 c0,1 0
Vinylchloride ggñ c0,1 c0,1 0,01 c0,1 c0,1 0,01

OVERIGE (ORGANISCHE)
VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 gg/i c50 c35 -0,03 c50 c35 -0,03

c
8,88
8,88
8,88
ĩT
11
14
2
6
#
GSSD

Geen toetsnorm aanwezig 
kleiner dan de detectielimiet 
^ Streefwaarde
> Streefwaarde
> Interventiewaarde 
Groter dan Tussenwaarde
Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie
Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing
Enkele parameters ontbreken in de som
Heeft geen normwaarde
verhoogde rapportagegrens
Gestandaardiseerde meetwaarde

Index (GSSD - S) ñ (I - S)

- Getoetst via de BoīoVa service, versie 3.1.0 -
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Tabel 5: Normwaarden grondwater conform de Wet Bodembescherming
S S Diep Indicatief I

METALEN
Barium Hg/' 50 200 625
Cadmium pg/l 0,4 0,06 6
Kobalt pg/l 20 0,7 100
Koper pg^ cn co -*

*j cn

Kwik pg/l 0,05 0,01 0,3
Lood gg^ 15 1,7 75
Molybdeen pg/l 5 3,6 300
Nikkel Hg/| 15 2,1 75
Zink Hg/| 65 24 800

AROMATISCHE VERBINDINGEN
Benzeen pg/l 0,2 30
Ethylbenzeen ggñ 4 150
Styreen (Vinylbenzeen) pg/l 6 300
Tolueen pg/l 7 1000
Xylenen (som) pg/| 0,2 70
Som 16 Aromatische oplosmiddelen pg/l 150

PAK
Naftaleen pg/l 0,01 70

GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN
1,1,1-Trichloorethaan pg^ 0,01 300
1, 1,2-Trichloorethaan pg/l 0,01 130
1,1-Dichloorethaan pg/| 7 900
1,1-Dichlooretheen pg^ 0,01 10
1,2-Dichloorethaan pg/l 7 400
cis + trans-1,2-Dichlooretheen pg/| 0,01 20
Dichloormethaan pg/l 0,01 1000
Dichloorpropaan pg/| 0,8 80
Tetrachlooretheen (Per) pg/l 0,01 40
Tetrachloormethaan (Tetra) pg/l 0,01 10
Tribroommethaan (bromoform) pg^ 630
Trichlooretheen (Tri) pg/l 24 500
Vinylchloride pg/| 0,01 5
Trichloormethaan (Chloroform) pg/l 6 400

OVERIGE (ORGANISCHE) VERBINDINGEN
Minerale olie C10 - C40 ug/l 50 600

Projectcode: 21275-AVA
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1 Inleiding

1.1 Aanleiding en vraag

Initiatiefnemer is voornemens om aan Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek een bestaande loods te 

verplaatsen. Deze loods zal worden verplaatst op eigen grond. De locatie waar de loods is gepland 

bestaat nu uit weilanden en akkers. De geplande ingreep kan betekenen dat er via de Wet 

natuurbescherming (Wnb) beschermde planten- of diersoorten in het gedrang komen en/of dat er 

sprake kan zijn van negatieve invloed op de kernwaarwaarden van nabijgelegen NNN of N2000. Daartoe 

zal een quickscan flora en fauna moeten worden uitgevoerd. De resultaten van deze quickscan kunnen 

bepalend zijn voor aanvullend onderzoek op basis van het vleermuisprotocol 2021 of 

kennisdocumenten. Team 2 studio voor de Bouwkunst heeft het ecologisch adviesbureau Alcedo 

Natuurprojecten uit Zwolle verzocht deze quickscan uit te voeren. In deze rapportage wordt uiteengezet 

hoe de opdracht is uitgevoerd en wat de conclusies daarvan zijn.

De quickscan flora & fauna is uitgevoerd op basis van de algemene vraag: wat is het effect van de 

voorgenomen ingreep op de eventueel aanwezige beschermde planten- en diersoorten?
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1.2 Doel

Het doel van het onderzoek, de quickscan flora S fauna, is het controleren en onderzoeken van de locatie 

op de aanwezigheid van via de Wnb beschermde planten- en diersoorten en het uitbrengen van advies 

ten aanzien van eventuele vervolgstappen.

Het uitgevoerde onderzoek is samen te vatten in de volgende vragen:

1. Welke beschermde soorten, zoals genoemd in de Wnb zijn op de locatie aanwezig?

2. Wat zijn de effecten van de voorgenomen plannen op deze beschermde soorten?

3. Worden bij uitvoer van de voorgenomen plannen verbodsbepalingen van de Wnb overtreden?

4. Welke mogelijkheden zijn er om negatieve effecten op de beschermde soorten te minimaliseren 

of te voorkomen?

5. Is aanvullend onderzoek noodzakelijk?

1.3 Leeswijzer

In hoofdstuk 1 wordt beschreven hoe dit onderzoek, het uitvoeren van een onderzoek flora S fauna in 

het kader van soort- en gebiedsbescherming, tot stand is gekomen en werd de doelstelling vertaald naar 

onderzoeksvragen. In hoofdstuk 2 wordt de onderzoeksmethodiek besproken. Vervolgens wordt In 

hoofdstuk 3 een beschrijving gegeven van de onderzochte locatie en de voorgenomen ingreep. In 

hoofdstuk 4 volgt een effectentoetsing van deze ingreep op Natura 2000-gebieden en Natuurnetwerk 

Nederland. In hoofdstuk 5 volgt de synthese van de resultaten en daarna wordt in hoofdstuk 6 een 

effectentoetsing uitgevoerd op beschermde soorten in het kader van de Wnb. In hoofdstuk 7 volgen de 

conclusies en aanbevelingen en wordt de eventuele noodzaak tot nader onderzoek aangegeven. 

Vervolgens is er een overzicht van veel gebruikte bronvermeldingen toegevoegd en ook enkele bijlagen 

met een foto-overzicht van de onderzochte locatie, een beeld van de gewenste situatie en een 

uiteenzetting van het wettelijk kader.
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2 Onderzoeksmethodiek

2.1 Algemene opzet en werkwijze

Dit onderzoek betreft een quickscan flora en fauna. Op basis van een grondig onderzoek op locatie is 

een inschatting gemaakt van de aanwezigheid of mogelijke aanwezigheid van beschermde planten- en 

diersoorten en de mogelijke nadelige effecten van de voorgenomen ingreep op deze soorten. Deze 

inschatting is gemaakt op basis van parate veldkennis van de onderzoeker met betrekking tot 

beschermde planten- en diersoorten. Naar aanleiding van de bevindingen is een oordeel gevormd van 

te verwachten negatieve effecten op de aanwezige en/of mogelijk aanwezige beschermde planten- en 

diersoorten. De mogelijk negatieve effecten zijn getoetst aan de Wnb.

2.2 Bronnenonderzoek

Het bronnenonderzoek wordt gebruikt als aanvulling op tijdens het veldonderzoek verzamelde 

waarnemingen en gaat uit van bestaande en beschikbare gegevens. Voor een actueel overzicht van 

beschermde planten- en diersoorten die in de regio voorkomen kunnen verspreidingsgegevens uit de 

Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF), internetmedia en diverse verspreidingsatlassen van 

relevante soortgroepen en verslagen van Particuliere Gegevens-beherende Organisaties (PGO's) 

worden geraadpleegd.

2.3 Oriënterend terreinbezoek

Het bezoek vindt overdag plaats onder geschikte weercondities. Tijdens dit bezoek is op basis van de 

opdrachtgever aangeleverde gegevens zoveel mogelijk concrete informatie verzameld met betrekking 

tot de aan- of afwezigheid van beschermde planten- en diersoorten, via zicht- en gehoorwaarnemingen, 

sporenonderzoek zoals de aanwezigheid van nesten, holen, uitwerpselen, uilenballen, veertjes, 

eischalen. Ook is de wijde omgeving van de te onderzoeken locatie of locaties bekeken en is er een 

inschatting gemaakt van hoe dieren deze en het omliggende terrein kunnen gebruiken als plaats om te 

foerageren, erlangs te trekken, er te rusten of het anderszins te benutten.
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2.4 Volledigheid van het onderzoek

Gedurende het veldonderzoek wordt een inschatting van het onderzoeksgebied gemaakt, maar met een 

dergelijk veldonderzoek is het nooit zeker dat alle aanwezige soorten ook daadwerkelijk waargenomen 

worden. Een ervaren veldbioloog kan wel een goede inschatting maken van de kans dat beschermde 

soorten een plangebied benutten. Dit deskundigheidsoordeel komt tot stand aan de hand van parate 

kennis van beschermde planten- en diersoorten, hun habitatvoorkeur, ecologie en op basis van 

vooronderzoek met betrekking tot de te onderzoeken locatie of locaties.

2.5 Verantwoording

Uitvoer veldwerk, fotografie, bronnenonderzoek en rapportage: Evert Ruiter 

www.alcedo-natuurproiecten.nl

info@alcedo-natuurproiecten.nl
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3 Beschrijving locaties en ingrepen

Figuur 1. Ligging van de planlocatie ten opzicht van Tollebeek. Bron: Google Maps 

Voor een impressie van de planlocatie: zie fotobijlage op pagina 25.

3.1 Beschrijving locatie

De onderzochte locatie betreft:

^ Opslagloods (bouwjaar 2021)* 

^ Weide met pony's en akkerland 
*Bron: BAGViewer

De onderzochte locatie bevindt zich aan de Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek (gemeente 

Noordoostpolder). Zie figuur 1. Op deze locatie bevindt zich een agrarisch bedrijf. Met een woonhuis en 

enkele loodsen voor stalling van machines en de verwerking en opslag van uien. Een oude varkensstal 

die op het terrein stond, is recent gesloopt. De fundamenten ervan zijn nog aanwezig. De betreffende 

loods c.q. de loods die zal worden verplaatst is opgetrokken uit stalen gebinten en 

damwandprofielplaten. De vloer bestaat uit betonplaten. Het geheel is gelegen ten noordwesten van 

Tollebeek in een bosrijke omgeving. De locatie waar de loods naartoe zal worden verplaatst, bestaat 

deels uit een weiland met pony's en deels uit een akker.
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3.2 Beschrijving ingreep

De geplande ingreep bestaat uit het demonteren en verplaatsen van de loods. Zie figuur 2. De loods is 

geel omkaderd. Het rode kader betreft de plek waar de loods naartoe zal worden verplaatst. Voor deze 

ingreep worden geen bomen gekapt of bosschages gerooid. Ook zullen er geen sloten of andere 

wateren worden gedempt.

Figuur 2: Geel kader: huidige locatie loods. Rood kader: geplande locatie loods. Bron: Google Earth.
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4 Gebiedsbescherming

Binnen de kaders van een quickscan flora S fauna is het van belang om ook na te gaan of de te 

onderzoeken locatie binnen of in de nabijheid van de begrenzingen van het Natuurnetwerk Nederland 

(NNN) of een Natura 2000 gebied ligt en wat het effect van de voorgenomen ingreep op deze gebieden 

zal zijn. Hierbij wordt een kritische afstand van 3 kilometer gehanteerd.

4.1 Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Het NNN, voorheen Ecologische Hoofdstructuur (EHS), is het Nederlands netwerk van bestaande en 

nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het netwerk moet natuurgebieden beter verbinden met elkaar en 

met het omringende agrarisch gebied. Het is een netwerk waarin de natuur voorrang heeft en daarom 

wordt beschermd. Daarmee wordt voorkomen dat natuurgebieden geïsoleerd komen te liggen en dieren 

en planten uitsterven en natuurgebieden hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de 

ruggengraat van de Nederlandse natuur en het is daarom van belang dit netwerk te bespreken in het 

kader van natuurbescherming. Het NNN moet uiteindelijk samen met de natuurgebieden in andere 

Europese landen het aaneengesloten Pan-Europees Ecologisch Netwerk (PEEN) vormen.

Sinds 1990 zijn de provincies en het Rijk drukdoende met de aanleg van verbindingszones tussen 

verschillende natuurgebieden om zo een duurzaam, samenhangend netwerk van gebieden te creëren. 

De NNN heeft als doel van bestaande en nieuwe natuur een goed werkend netwerk te maken. Het 

behoud, herstel en de ontwikkeling van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN is hierbij het 

uitgangspunt. Net als bij de Wnb geldt hier het 'nee-fenz/y'-beginsel. Dit is 1 oktober 2012 vastgelegd in 

het Besluit Algemene Regelingen Ruimtelijke Ordening (BARRO). Dit betekent dat er geen activiteiten 

plaats mogen vinden waardoor de wezeniiýke kenmerken en waarden van hef NNN in het geding komen, 

tenzij er sprake is van een groot openbaar belang, tenzij er geen reële alternatieven zijn of tenzij 

negatieve effecten zo veel mogelijk beperkt worden en de overblijvende effecten worden 

gecompenseerd.

Rijk en provincies hebben in 2011 met elkaar afgesproken dat natuurbeheer meer een regionale 

verantwoordelijkheid wordt. Dat is vastgelegd in het Natuurakkoord. Als gebiedsregisseurs van het 

landelijke gebied zetten de provincies zich in voor een versterking van de natuur. Zij dienen de 

begrenzing van het NNN vast te leggen in een provinciale verordening, waar ook de regels omtrent de 

inhoud van en de toelichting bij bestemmingsplannen in het belang van de realisatie, bescherming, 

instandhouding en verdere ontwikkeling van de beoogde natuurkwaliteit van het NNN worden be

schreven. De provincies dienen hierbij ook de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN vast te
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leggen. Dit zijn de huidige en potentiële waarden, gebaseerd op de natuurdoelen van het desbetreffende 

gebied. Per perceel worden deze doelen vaak in natuurdoeltypen en/of beheertypen vastgelegd.

Effectenbeoordeling: De onderzochte locatie valt niet binnen de begrenzing van het NNN. Zie figuur 3. 

De voorgenomen ingreep zal daarom geen impact hebben op de kernwaarden van het NNN, omdat deze 

geen directe invloed heeft in de vorm van verstoring van de rust binnen het NNN en er verandert niets 

aan de huidige situatie.

Figuur 3. Ligging van onderzochte locatie ten opzichte van het NNN (groene vlakken). Bron: Provincie Flevoland.
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4.2 Natura 2000

Natura 2000 (N2000) is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze N2000- 

gebieden worden bepaalde dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de 

biodiversiteit ^soortenrijkdom) te behouden. De biodiversiteit staat in Europa al jaren onder druk. 

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. 

In 1979 is de Vogelrichtlijn opgesteld en in 1992 de Habitatrichtlijn. Deze richtlijnen bestaan uit twee 

delen: soortenbescherming en gebiedsbescherming. Alle EU-lidstaten wijzen beschermde gebieden aan 

voor specifieke leefgebieden van planten- en diersoorten. De onder beide richtlijnen aangewezen 

beschermde gebieden vormen het N2000-netwerk.

Effectenbeoordeling: De onderzochte locatie ligt op 14 kilometer van N2000 gebied Zwarte Meer 

gebied. Zie figuur 4. De voorgenomen ingreep heeft geen effect op de instandhoudingsdoelen van 

N2000. Voor aanlegfase is sinds 1 juli 2021 een Aerius-calculatie niet meer noodzakelijk om te kunnen 

bepalen hoe groot de stikstofdepositie zal zijn.

Gebied, lengte of locatie zoeken

| Kilometer

Creilervaart

14 Kilometer

Emmeloord
Wotd ļÇţ3.

Genemuiden

Kuinre

Meetresultaat

Slingenberg

StaphorstNagele
Zwartsluis

Kampen
Mm

Figuur 4: Ligging van locatie (in rode cirkel) ten opzichte van Natura 2000 gebied. Bron: ArcGis.com
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5 Resultaten

In dit hoofdstuk wordt de aan- of afwezigheid van de onderzochte planten- en diersoorten in het 

onderzoeksgebied onderbouwd. Alleen relevante soorten worden nader toegelicht.

5.1 Veldbezoek

Tijdens het veldbezoek is voor zover mogelijk een inventarisatie uitgevoerd van aanwezige planten- en 

diersoorten met een nadruk op de middels de Wnb beschermde soorten.

In onderstaande tabel worden het tijdstip en de waarnemings-condities van het uitgevoerde veldbezoek 

weergegeven.

Tabel 1. Waarnemingscondities veldbezoek

Waarnemingscondities veldbezoek

Datum 14 oktober 2022

Begintijd 14.00 uur

Eindtijd 15.00 uur

Temperatuur (in0 C) 16

Bewolking (in octa's) 8

Wind (in bft.) 3

Neerslag Zo nu en dan regen
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5.2 Flora

De onderzochte locatie betreft een agrarische omgeving. Een groot deel van de locatie is geheel 

bestraat of verhard. De locatie waar de loods is gepland betreft een kort gegraasd weiland met pony's 

en/of een akker met bieten. De daar aanwezige flora bestaat uit plantensoorten die passen in de 

dergelijke omgeving. Het betreft soorten als paardenbloem, madelief, Engels raaigras, straatgras, 

kruipend struisgras, schapenzuring en dergelijke soorten.

De aanwezigheid van via de Wnb beschermde flora is niet vastgesteld en kan ter plaatse worden 

uitgesloten.

Effectenbeoordeling:

Door de geplande ingreep zullen geen via de Wnb beschermde plantensoorten in het geding komen.

5.3 Grondgebonden zoogdieren

Tijdens het veldonderzoek is een inschatting gemaakt van het voorkomen van grondgebonden 

zoogdieren en de geschiktheid van de locatie voor deze soortgroep. Er werden geen aanwijzingen 

gevonden die wijzen op gebruik als vaste verblijfplaatsen zoals holen of burchten. Ook werden er geen 

uitwerpselen of andere sporen aangetroffen die duiden op frequent gebruik van de planlocatie. 

Daarnaast is geconstateerd dat de bebouwing c.q. de te verplaatsen loods geen geschikt verblijf is voor 

grondgebonden zoogdieren.

In de wijdere omgeving van de onderzochte locatie komen zeker grondgebonden zoogdieren voor. Deze 

zullen zo nu en dan de onderzochte locatie bezoeken of doorkruisen omdat het perceel onderdeel 

uitmaakt van een bosrijke omgeving. Daarnaast komen ook kleine marterachtigen (bunzing, hermelijn, 

wezel) en egel in de omgeving voor. Deze omgeving kan gekenschetst worden als functioneel 

leefgebied voor deze soorten. De voorgenomen ingreep behelst afbraak en verplaatsing van gebouwen. 

De aard van de geplande ingreep zal daarom geen grote impact hebben op deze functie, want het 

leefgebied van deze soorten zal niet worden aangetast.

Effectenbeoordeling:
Door de geplande ingreep zullen geen via de Wnb beschermde grondgebonden zoogdieren in het geding 

komen en/of vaste voortplantings- en rustplaatsen permanent worden verstoord.
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5.4 Vleermuizen

Op basis van recente verspreidingsgegevens en gegevens uit de NDFF komen in de directe omgeving 

(straal van 0 - 1 kilometer) van de onderzochte locatie de volgende soorten vleermuizen voor: gewone 

dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger en rosse vleermuis.

Omdat er sprake is van sloop of renovatie van gebouwen en geen kap van bomen is er binnen het kader 

van dit onderzoek gekeken naar de potentiële geschiktheid van de locatie als:

^ vaste verblijfplaatsen voor vleermuizen in gebouwen.

Daarnaast is er onderzoek gedaan naar de geschiktheid van de gehele locatie als:

^ foerageerbiotoop voor vleermuizen;

^ vliegroute voor vleermuizen.

Vaste verblijfplaatsen

De onderzochte locatie is 

• niet geschikt

als vaste verblijfplaats voor vleermuizen. De aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen (baltslocatie, 

zomerverblijfplaats, kraamkolonie) kan op de onderzochte locatie worden uitgesloten.

Motivatie: De te verplaatsen loods is buiten gebruik hermetisch afgesloten en bevat in het geheel geen 

invliegopeningen voor vleermuizen. Daarnaast zijn de damwandprofielplaten te glad voor vleermuizen 

om aan te hechten.

Foerageerplaatsen

De onderzochte locatie is 

^ matig geschikt 

als foerageerplaats voor vleermuizen.

Motivatie: De locatie zal in de schemering mogelijk worden gebruikt als foerageergebied. Dat geldt 

met name voor de bomenrijen rondom het perceel en de tuin van het woonhuis. Deze functie zal door 

de voorgenomen ingreep niet worden aangetast.
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Vliegroutes

De onderzochte locatie is 

^ geschikt

als (onderdeel van) vliegroute voor vleermuizen.

Motivatie: Er zijn ter plaatse lineaire structuren aanwezig in de vorm van in de vorm van laanbeplanting 

met bomen. De voorgenomen ingreep zal geen invloed hebben op deze functie, omdat de huidige 

situatie niet wordt aangetast.

Effectenbeoordeling:

Door de voorgenomen ingreep:

^ Zullen geen vaste verblijfplaatsen van vleermuizen in het geding komen; 

^ Zal foerageergebied van vleermuizen niet permanent worden aangetast; 

^ Zullen vliegroutes van vleermuizen niet permanent worden aangetast.

5.5 Vogels

Tijdens dit onderzoek is gericht gekeken naar de functie die de onderzochte locatie voor vogels kan 

vervullen en gezocht naar jaarrond beschermde nestplaatsen. Hierbij ging de aandacht in het bijzonder 

uit naar jaarrond beschermde nestplaatsen van huismus, boerenzwaluw en kerkuil. De loods is vanwege 

de bouw en het feit dat deze buiten gebruik hermetisch is afgesloten niet geschikt als broedplaats voor 

genoemde vogelsoorten. Er hangt ook geen uilenkast. Tijdens het veldbezoek zijn er geen huismussen 

en boerenzwaluwen waargenomen. Voor wat betreft de boerenzwaluw kan worden gesteld dat deze ten 

tijde van het onderzoek al op trek was richting het zuiden. Jaarrond beschermde nesten van andere 

vogelsoorten werden evenmin aangetroffen. Voor het overige zijn algemene broedvogels aanwezig in 

struiken en bomen in de omgeving. Het betreft hier soorten als vink, heggenmus, winterkoning, zwartkop 

en merel.

Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen ingreep zullen geen jaarrond beschermde nestplaatsen van 

vogels in het geding komen of worden verstoord. Er zal geen belangrijk en onvervangbaar 

foerageerbiotoop c.q. functioneel leefgebied voor vogels worden vernietigd, maar tijdens het 

broedseizoen mogen geen bomen en struiken worden verwijderd.
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5.6 Amfibieën, reptielen en vissen

Op de onderzochte locatie is geen sprake van aanwezigheid van geschikt water - en landbiotoop voor 

amfibieën- en reptielensoorten. Omdat er geen voornemen bestaat om sloten of andere wateren te 

dempen en er geen sprake is van het verdwijnen van geschikt landbiotoop is er geen gericht onderzoek 

verricht naar het voorkomen van deze soortgroepen.

Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen ingreep zullen geen via de Wnb beschermde amfibieën, 

reptielen of vissen in het gedrang komen.

5.7 Dagvlinders, libellen en overige ongewervelden

Op basis van verspreidingsgegevens en biotoopkenmerken kan een inschatting worden gemaakt voor 

wat betreft het (mogelijk) voorkomen van via de Wnb beschermde insectensoorten en overige 

ongewervelden. Op basis van deze gegevens kan worden bepaald dat er ter plaatse geen via de Wnb 

beschermde insectensoorten of andere ongewervelden zullen voorkomen die zich er voortplanten of 

waarvan functioneel zal worden aangetast door de voorgenomen ingreep.

Effectenbeoordeling: Door de voorgenomen ingreep zullen geen via de Wnb beschermde dagvlinders, 

libellen en overige ongewervelden in het gedrang komen.
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6 Toetsing aan de Wnb

Welke verbodsbepalingen kunnen worden overtreden?

Beschermingsregime soorten Vogelrichtlijn ğ 3.1

Artikel 3.1. lid 2 'het is verboden opzettelijk nesten, rustplaatsen en eigen van vogels te vernielen of te 

beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen' en lid 4 en 5 'het is verboden vogels opzettelijk te 

storen, tenzij de storing niet van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de 

desbetreffende vogelsoort'

^ Dit is niet van toepassing, omdat op basis van de resultaten van deze quickscan is 
aangetoond dat de af te breken loods geen broedgelegenheid biedt aan huismussen, 
boerenzwaluwen en uilen.

Beschermingsregime soorten Habitatrichtlijn g 3.2

^ Dit is niet van toepassing, omdat op basis van de resultaten van deze quickscan is vastgesteld 

dat de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen kan worden uitgesloten;

^ Op basis van de resultaten van deze quickscan is vastgesteld dat er geen belangrijk of 

onmisbaar foerageerbiotoop voor vleermuizen zal worden aangetast;

^ Op basis van de resultaten van deze quickscan is vastgesteld dat er geen belangrijke 

vliegroutes voor vleermuizen worden aangetast of doorsneden.

Beschermingsregie andere soorten g 3.3

Artikel 3.10 lid 1b 'het is verboden de vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren 

opzettelijk te beschadigen of te vernielen'

^ Dit is niet van toepassing, want er worden door de voorgenomen plannen geen vaste 

voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk beschadigd of vernield.
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Gebiedsbescherming

Natuur Netwerk Nederland (NNN)

De onderzochte locatie ligt niet binnen de begrenzing van het NNN.

^ De voorgenomen ingreep heeft geen nadelig effect op de instandhoudingsdoelen van het 
NNN.

N2000

De onderzochte locatie ligt op 14 kilometer afstand van N2000 gebied Zwarte Meer

^ De voorgenomen ingreep heeft geen nadelig effect op de instandhoudingsdoelen van het 
N2000.
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7 Conclusies en aanbevelingen

Op basis van deze quickscan kan het volgende worden geconcludeerd:

Op de onderzochte locatie:

^ Is geen via de Wnb beschermde flora aangetroffen en wordt deze ter plaatse ook niet verwacht;

^ Zijn geen vaste verblijfplaatsen aangetroffen van beschermde grondgebonden 

zoogdiersoorten;

• Wordt geen functioneel leefgebied van grondgebonden zoogdieren dusdanig aangetast dat er 

sprake is van het in gevaar komen van de gunstige staat van instandhouding;

• Kan de aanwezigheid van vaste verblijfplaatsen van vleermuizen worden uitgesloten;

• Kan de aanwezigheid van jaarrond beschermde nestplaatsen worden uitgesloten;

^ Kan de aanwezigheid van beschermde amfibieën-, reptielen- en vissensoorten worden 

uitgesloten;

• Kan de aanwezigheid van beschermde insectensoorten en andere ongewervelden worden 

uitgesloten;

^ De onderzochte locatie ligt binnen de begrenzing van het NNN en op 14 kilometer afstand van 

een N2000 gebied, maar de aard van de geplande werkzaamheden is van dien aard dat de 

kernwaarden van het NNN en N2000 niet zullen worden aangetast.

Op basis van deze quickscan wordt het volgende geadviseerd:

Richt de omgeving in op een natuur-inclusieve wijze. Dat kan door middel van:

^ Plaatsen van nestkasten voor huismussen en vleermuizen;
^ Plaatsen van een kerkuilenkast;
^ Plaatsen van kunstnesten voor boerenzwaluw;
^ Plaatsen van een zwaluwentil voor huiszwaluwen;
^ Inrichten van de omgeving met inheems bosplantsoen.

Dit is een vrijblijvend advies en verplichting die voortvloeit uit de conclusies van dit onderzoek
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8 Bronvermeldingen

Bronvermeldingen staan in dit document doorgaans vermeld in de tekst of bij de figuren. Veel van de 

informatie aangaande (mogelijke) aan- of afwezigheid van planten- en diersoorten wordt tijdens het 

veldwerk van de quickscan vergaard. Ten behoeve van het verkrijgen van overige relevante informatie 

over de verspreiding van planten- en diersoorten in Nederland en/of een te onderzoeken locatie, en ook 

relevante en actuele informatie aangaande de Wnb, kennisdocumenten, te hanteren protocollen en 

soortgelijke documentatie, raadpleegt Alcedo Natuurprojecten regelmatig de volgende 

informatiebronnen:

Literatuur:

^ De meest recente verspreidingsatlassen van alle beschikbare soortgroepen in 

Nederland. Met name de serie verspreidingsatlassen Nederlandse Fauna;

^ Ecologische atlassen. Alle beschikbare soortgroepen;

^ De meest recente provinciale verspreidingsatlassen van vogels, 

paddenstoelen, libellen, dagvlinders, vissen en overige soortgroepen;

^ Veldgidsen van KNNV Uitgeverij. Alle soortgroepen;

^ Topografische atlassen;

^ Relevante artikelen uit De Levende Natuur;

^ Relevante artikelen uit vakbladen van SOVON, RAVON, FLORON en overige 

PGO's;

Websites en online tools:

• Arcgis

• Bagviewer/Kadaster

• Synbiosys.alterra

• Waarneming.nl

• Verspreidingsatlas.nl

• Quickscanhulp.nl

• Provinciale geoportalen

• Google Maps

• Google Earth
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Bijlage 1 | foto-overzicht
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Bijlage 2 | Wettelijk kader

Algemeen

De bescherming van planten- en diersoorten is in Nederland geregeld in de Wet natuurbescherming (verder te noemen 

Wnb). Deze wet is op 1 januari 2017 in werking getreden en beschermt ruim 900 soorten in Nederland in het wild 

voorkomende planten- en diersoorten. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet en de 

Boswet.

Doelstelling van de Wnb
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het beschermen en ontwikkelen van de natuur;

^ het behouden en herstellen van biologische diversiteit;

^ het doelmatig beheren, gebruiken en ontwikkelen van de natuur en het verzekeren van een samenhangend beleid 

gericht op het behoud en beheer van waardevolle landschappen.

De Wet natuurbescherming benoemt niet welke concrete activiteiten wel of niet zijn toegestaan. Het uitgangspunt van de 

wet is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde dieren of planten. Dit betekent in de praktijk dat het gaat 

om het effect van uw activiteiten op beschermde soorten. Heel vaak gaan activiteiten en werkzaamheden en de 

bescherming van soorten prima samen. Als u uw werk zo kunt inrichten dat u geen schade toebrengt aan beschermde 

soorten, dan hoeft u vooraf niets te regelen. Soms is het echter onvermijdelijk dat schade ontstaat aan beschermde dieren 

of planten. In die situaties is het nodig dat u vooraf bekijkt of hiervoor een vrijstelling geldt, of dat een ontheffing moet 

worden aangevraagd ('nee-tenzij'-beginsel).

Welke soorten worden beschermd?

De Wnb kent drie categorieën van beschermde soorten:

^ Alle van nature in Nederland in het wild levende vogels volgens het beschermingsregime van de Vogelrichtlijn;

^ Soorten beschermd op grond van de Habitatrichtlijn, het Verdrag van Bern en het Verdrag van Bonn;

^ Andere soorten waaronder soorten vallen die vanuit nationaal oogpunt bescherming behoeven.

Zorgplicht

In de Wnb is ook een zorgplicht vastgelegd. Deze plicht geldt te allen tijde en houdt in dat nadelige gevolgen voor flora en 

fauna zoveel mogelijk moeten worden voorkomen. Deze plicht geldt voor iedereen en voor alle planten en dieren, 

beschermd of niet. De Memorie van Toelichting zegt het zo: "De zorgplicht houdt in dat eenieder voldoende zorg in acht 

moet nemen voor de in het wild levende dieren en planten, en ook voor hun directe leefomgeving. Overtreding van de 

zorgplicht is niet strafbaar gesteld; de zorgplicht kan wel door toepassing van bestuursdwang worden gehandhaafd".

De verbodsbepalingen

Beschermingsregimes

Vogelrichtlijn g 3.1 Wnb Habitatrichtlijn g 3.2 Wnb Andere soorten g 3.3 Wnb

Artikel 3.1 lid 1 Artikel 3.5 lid 1 Artikel 3.10 lid 1a
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Het is verboden in het wild levende 
vogels opzettelijk te doden of te 
vangen.

Het is verboden soorten in hun 
natuurlijke verspreidingsgebied 
opzettelijk te doden of te vangen.

Het is verboden soorten opzettelijk te 
doden of te vangen.

Artikel 3.1 lid 2 Artikel 3.5 lid 2 Artikel 3.10 lid 1b

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

Het is verboden om dieren opzettelijk 
te verstoren.

Het is verboden de vaste 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren opzettelijk te 
beschadigen of te vernielen.

Artikel 3.1 lid 3 Artikel 3.5 lid 3 Artikel 3.10 lid 1c

Het is verboden eieren te rapen en 
deze onder zich te hebben.

Het is verboden om eieren van dieren 
in de natuur opzettelijk te vernielen 
of te rapen.

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

Artikel 3.1 lid 4 en lid 5 Artikel 3.5 lid 4

Het is verboden vogels opzettelijk te 
verstoren, tenzij de verstoring niet 
van wezenlijke invloed is op de staat 
van instandhouding van de 
desbetreffende vogelsoort.

Het is verboden de 
voortplantingsplaatsen of 
rustplaatsen van dieren te 
beschadigen of te vernielen.

Artikel 3.5 lid 5

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

Beschermingsregimes

De Wet natuurbescherming kent een apart beschermingsregime voor soorten van de Vogelrichtlijn en 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, in totaal ruim 700 soorten, zijn (beschermd). Daarnaast worden ongeveer 230 overige Europese en nationale 

soorten (flora, fauna en avifauna) beschermd. Om af te mogen wijken van de verbodsbepalingen via een ontheffing of 

vrijstelling moet aan drie criteria zijn voldaan:

^ Er mag alleen van de verbodsbepaling afgeweken worden als er geen andere bevredigende oplossing voor de 

handeling mogelijk is.
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^ Er moet tegenover een 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.

^ De ingreep mag 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.
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AERIUSB CALCULATOR

Dit document bevat rekenresultaten van 
AERIUS Calculator. Het betreft de hoogst 
berekende stikstofbijdragen per 
stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, op 
basis van rekenpunten die overlappen met 
habitattypen en/of leefgebieden die 
aangewezen zijn in het kader van de Wet 
natuurbescherming, gekoppeld aan een 
aangewezen soort, of nog onbekend maar 
mogelijk wel relevant.

De berekening op basis van stikstofemissies 
gaat uit van de componenten ammoniak 
(NH3) en/of stikstofoxide (NOx).

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen? 
Importeer de pdf dan in Calculator. Voor meer 
toelichting verwijzen wij u naar de website 
www.aerius.nl.

Berekening gebruiksfase en Nieuwe gebruiksfase 

Kenmerken

^ Samenvatting emissies 

* Depositieresultaten 

^ Gedetailleerde emissiegegevens

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een 

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige 

documentatie is te raadplegen via: 

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

AERIUSn
Contact

Activiteit

Totale emissie

Resultaten
Hectare met 

hoogste verschil 
(mol/ha/j)

Toelichting

CALCULATOR
Rechtspersoon Inrichtingslocatie

Bart smeets Zuidwesterringweg 30, 8309PH Tollebeek

Omschrijving AERIUS kenmerk

W107-20 Rens Boons RgmoNagP1WXq

Datum berekening Rekenjaar Rekenconfiguratie

09 november 2021, 15:31 2021 Berekend voor natuurgebieden

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx 27,62 kg/j 57,75 kg/j 30,12 kg/j

NH3 < 1 kg/j 2,13 kg/j 1,17 kg/j

Natuurgebied

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

gebruiksfase bestaand

6ü00ükWh resulteert in een uitstoot van 2,5kg NOx en 0,25kgNH3 

20 transportbewegingen zwaar verkeer en 

20 transportbewegingen licht verkeer/dag

gebruiksfase nieuw

i80000kWh resulteert in een uitstoot van 7,5kg NOx en 0,75kgNH3 

40 transportbewegingen zwaar verkeer en 

40 transportbewegingen licht verkeer/dag

Resultaten gebruiksfase

Nieuwe gebruiksfase
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Locatie

Emissie
gebruiksfase

Bron
Sector

Energie
Energie | Energie

Transport bij gebruik 
Wegverkeer | Buitenwegen

Emissie NH3 Emissie NOx

< 1 kg/j 2,50 kg/j

< 1 kg/j 25,12 kg/j

Resultaten gebruiksfase

Nieuwe gebruiksfase
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Locatie
Nieuwe

gebruiksfase

Emissie
Nieuwe

gebruiksfase

Resultaten

Bron Emissie NH3 Emissie NOx
Sector

Energie
Energie | Energie

< 1 kg/j 7,50 kg/j

Transport bij gebruik 
Wegverkeer | Buitenwegen

1,33 kg/j 50,25 kg/j

gebruiksfase RgmoNagPiWXq (09 november 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Emissie 
(per bron)
gebruiksfase

Naam

Locatie (X,Y)

Uitstoothoogte

Warmteinhoud

Temporele variatie

NOx

NH3

Energie
174241, 521683 
15,0 m 
0,220 MW
Standaard profiel industrie 
2,50 kg/j 
< 1 kg/j

Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH3

Transport bij gebruik 
174674, 521516 
25,12 kg/j 
< 1 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 20,0 / etmaal NOx 1,64 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 20,0 / etmaal NOx 23,48 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Resultaten gebruiksfase

Nieuwe gebruiksfase
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Emissie 
(per bron)

Nieuwe
gebruiksfase

Resultaten

Naam

Locatie (X,Y)

Uitstoothoogte

Warmteinhoud

Temporele variatie

NOx

NH3

Energie
174241, 521683 
15,0 m 
0,220 MW
Standaard profiel industrie 
7,50 kg/j 
< 1 kg/j

rtloefií

.īrilehek

Naam

Locatie (X,Y)

NOx

NH3

Transport bij gebruik 
174674, 521516 
50,25 kg/j 
1,33 kg/j

Soort Voertuig Aantal voertuigen Stof Emissie

Standaard Licht verkeer 40,0 / etmaal NOx 3,28 kg/j
NH3 < 1 kg/j

Standaard Zwaar vrachtverkeer 40,0 / etmaal NOx 46,97 kg/j
NH3 1,02 kg/j

gebruiksfase

Nieuwe gebruiksfase

RgmoNagPiWXq (09 november 2021)
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AERIUSB CALCULATOR Resultaten

Disclaimer

Rekenbasis

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden 

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

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

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

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2020_202l0525_2040287d5b

Database versie 2020_202l07l3_c09C249ebe

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

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

Resultaten gebruiksfase

Nieuwe gebruiksfase

RgmoNagPiWXq (09 november 2021)
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Aanvraagformulier

Aanvraag ingediend op 25-05-2022

Normale procedure in Waterschap 
Zuiderzeeland

ALGEMENE INFORMATIE

« e-mail: marcel@roobeek-advies.nl 
m aanvraagnummer: 00005195
* naam aanvraag: Normale procedure
* bevoegd gezag: Waterschap Zuiderzeeland

OP BASIS VAN ONDERSTAANDE LOCATIE
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Aanvraagformulier

VRAGEN EN ANTWOORDEN UIT DE AANVRAAG

1. Wat is uw naam? 
m Marcel Beek

2. Wat is uw emailadres?
a marcel@roobeek-advies.nl

3. Wat is uw telefoonnummer?
. 0613141715

4. Doet u een aanvraag namens uzelf? 
* Nee

5. Wie is de contactpersoon van de initiatiefnemer? 
m De heer Gerwin Voerman

6. Namens wie vraagt u een watertoets aan? 
m Team 2 studio voor de Bouwkunst

7. Wat is het emailadres van de initiatiefnemer? 
m gerwin@om-team2.nl

8. Wat is het telefoonnummer van de initiatiefnemer? 
. 0527-242743

9. Is er contact geweest met de gemeente?
. Ja

10. Geef hier de naam van de contactpersoon van de gemeente. 
m De heer Klaas Haije de Jong

11. Wat is het emailadres van de contactpersoon?
» khdejong@noordoostpolder.nl

12. Is er contact geweest met het waterschap?
. Ja

13. Geef hier de naam van de medewerker van het waterschap 
a Mevrouw Irene Gorlee

14. Wat is de naam van het plan?
a Uitbreiding Zuidwesterringweg 30 Tollebeek
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15. Geef een korte omschrijving van het plan.
* Ter plaatse is een bedrijf aanwezig dat zich richt op de groothandel in uien. Het 

bedrijf gaat van een agrarische bestemming naar een bedrijfsbestemming toe en 
er zal een uitbreiding gaan plaatsvinden aan bebouwing + verharding van circa 
2280 m2. Tevens zal aan de noordkant van het perceel een extra compensatieslot 
worden aangelegd voor het opvangen van hemelwater.

16. Wat is het adres van het plan?
« Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek

17. Wilt u een bijlage toevoegen van het plan?
. Ja

18. Voeg een bijlage toe.
« bestandsnaam: Situatie optie 3 watercompensatie(1).pdf

19. Wilt u nog een bijlage toevoegen?
« Nee

20. Neemt het verhard oppervlak toe?
. Ja

21. Met hoeveel m2 neemt het verhard oppervlak toe? 
. 2280

22. Welke compenserende maatregelen worden genomen bij een toename in 
verharding?

« Aan de noordkant van het perceel wordt een nieuwe erfsloot gegraven.

23. Is sprake van een uitbreiding of wijziging van de lozing(en)?
* Nee
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OP BASIS VAN DE GEGEVEN ANTWOORDEN IN DE CHECK IS ONDERSTAANDE NODIG:

1. normale procedure

2. Advies geen primaire waterkeringen

3. Advies geen regionale waterkeringen

4. Advies geen overige kering

5. Advies wateroverlast toename verharding zonder 
compensatie

6. Advies kwelwaterkwaliteit

7. Advies watersysteem

8. Advies nieuw open water

DETAILS

1. normale procedure

Op basis van de uitgevoerde digitale watertoets volgt u de normale procedure.

Wat moet ik doen?
U dient een waterparagraaf op te nemen in uw ruimtelijke plan. Zo onderbouwt u 
een goede ruimtelijke ordening voor het omgevingsaspect water. Onderstaande 
concept-waterparagraaf kunt u gebruiken als basis. Deze vult u aan met de teksten 
van de relevante adviezen en concrete uitwerkingen voor de ontwikkeling. De 
relevante wateraspecten, zoals waterkeringen, rioolwaterzuiveringen en 
oppervlaktewater, neemt u ook op in de verbeelding en/of in de regels van het 
ruimtelijk plan. In de loop van 2021 wordt de digitale watertoets nog 
geoptimaliseerd om u een beter resultaat te geven.
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Gebruik de knop.....DIRECT AANVRAGEN..... om Waterschap
Zuiderzeeland op de hoogte te stellen van uw plannen.
Hiervoor is een eenmalige registratie benodigd. Als u een wateradvies wilt 
ontvangen stuurt u uw uitgewerkte conceptwaterparagraaf mee met de aanvraag of 
via watertoets@zuiderzeeland.nl.

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

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

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

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

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

Waterwet
De Waterwet is op 22 december 2009 in werking getreden. Deze Waterwet bestaat 
uit een achttal wetten die zijn samengevoegd tot één wet. De Waterwet stelt 
integraal waterbeheer op basis van de 'watersysteembenadering' centraal. De 
verantwoordelijkheden in het oppervlaktewater- en grondwaterbeheer van Rijk, 
provincie, waterschappen en gemeenten zijn in de Waterwet helderder vastgelegd. 
De voornaamste veranderingen zijn de invoering van de watervergunning en een 
verbeterde doorwerking van water in andere beleidsterreinen, met name het 
ruimtelijke domein.
Op grond van o.m. de Waterwet is voor gemeenten, naast het inzamelen en 
transporteren van vrijkomend stedelijk afvalwater een formele taak weggelegd voor 
het afvoeren van overtollig regenwater. In zoverre het inzamelen en transporteren 
van relatief schoon regenwater buiten de afvalwaterstroom doelmatig kan worden 
uitgevoerd, vindt deze gescheiden van de afvoer van het stedelijk afvalwater plaats. 
Het 'gebiedseigen water' wordt op plaatsen waarvoor mogelijkheden aanwezig zijn, 
vastgehouden en geborgen in aanwezig stedelijk water en/of retentiestroken. Het 
bergen en vasthouden van regenwater op locatie mag niet leiden tot (water)overlast 
voor de woonomgeving. Tot slot heeft de gemeente een watertaak 
waterhuishoudkundige maatregelen te treffen om structureel nadelige gevolgen van 
de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming(en) zoveel mogelijk 
te voorkomen of te beperken. In de Keur van het waterschap Zuiderzeeland, 
onderdeel uitmakend van de Waterwet, is aangegeven wat wel en niet mag bij 
waterkeringen en wateren (de zogenaamde waterstaatswerken). De 
waterschapsverordening vervangt de Keur bij inwerkingtreding van de 
Omgevingswet.

Nationaal Waterplan
Het Nationaal Waterplan is vastgesteld op basis van de Waterwet en de Wet 
Ruimtelijke ordening (WTo). Het Nationaal Waterplan geeft op hoofdlijnen aan welk 
beleid het Rijk in de periode 2016 - 2021 voert om te komen tot een duurzaam 
waterbeheer. Het Nationaal Waterplan richt zich op bescherming tegen 
overstromingen, beschikbaarheid van voldoende en schoon water en de diverse 
vormen van gebruik van water. Belangrijke ambities hierin zijn het klimaatbestendig 
en waterrobuust inrichten van de ruimte. Het geeft maatregelen die in de periode 
2016 - 2021 genomen moeten worden om Nederland ook voor toekomstige 
generaties veilig en leefbaar te houden en de kansen die water biedt te benutten. 
Nederland voldoet met dit plan aan de Europese eisen beschreven in de KRW, de 
Richtlijn Overstromingsrisico's (ROR) en de Kaderrichtlijn Mariene Strategie (KMS), 
het plan geldt als structuurvisie voor de ruimtelijke aspecten.
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Waterbeheerplan Waterschap Zuiderzeeland
Het Waterbeheerplan 2016-2021 (WPB3) bevat langetermijndoelen (zichtjaar 2050), 
doelen voor de planperiode (2016-2021) en maatregelen die het waterschap (samen 
met gebiedspartners) uit gaat voeren. De doelen en maatregelen hebben betrekking 
op de kerntaken van het waterschap (waterveiligheid, schoon water, voldoende 
water) en het thema water en ruimte. Hierbij gaat het om reguliere 
werkzaamheden, zoals peilbeheer, onderhoud aan dijken en het zuiveren van 
afvalwater en om nieuwe ontwikkelingen."

Waar moet ik op letten?
Het (concept)wateradvies is geen aanvraag voor een (water)vergunning. U dient zelf 
na te gaan welke meldingen en vergunningen nodig zijn om het plan te realiseren. 
Of u meldingen en/of een vergunningaanvraag moet indienen bij het waterschap 
kunt u nagaan op onze website of via een vergunningcheck: Vergunningen | 
Waterschap Zuiderzeeland https://www.zuiderzeeland.nl/vergunningen

Achtergrondinformatie
Voor meer informatie over het watersysteem in uw plangebied kunt u terecht op: 
https://geo-zzl.opendata.arcgis.com/. U vindt hier datasets, services en kaarten die 
vrij te gebruiken zijn. Zoals informatie over het oppervlaktewatersysteem met 
kunstwerken, de peilgebieden, de ligging van waterkeringen en de afvalwaterketen.
Heeft u vragen of suggesties over deze Digitale Watertoets? Laat het ons weten per 
e-mail: watertoets@zuiderzeeland.nl of telefonisch: 0320-274 911. Waterschap 
Zuiderzeeland, Postbus 229, 8200 AE Lelystad https://www.zuiderzeeland.nl
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2. Advies geen primaire waterkeringen

Geen primaire waterkering geraakt.

Wat moet ik doen?
Onderstaande tekst neemt u op in de waterparagraaf. Dit in aanvulling op het 
algemene deel van de waterparagraaf.

Thema Waterveiligheid
Het plangebied ligt niet in een beschermingszone van een primaire waterkering. 
Voor het onderdeel primaire waterkering zijn geen uitgangspunten voor het thema 
veiligheid van toepassing.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie
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3. Advies geen regionale waterkeringen

Geen regionale waterkering geraakt.

Wat moet ik doen?
Onderstaande tekst neemt u op in de waterparagraaf. Dit in aanvulling op het 
algemene deel van de concept waterparagraaf.
Thema Waterveiligheid:
Het plangebied ligt niet buitendijks. Voor het onderdeel regionale waterkeringen zijn 
geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie
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4. Advies geen overige kering

Geen overige waterkering geraakt.

Wat moet ik doen?
Onderstaande tekst neemt u op in de waterparagraaf. Dit in aanvulling op het 
algemene deel van de concept waterparagraaf.

Thema Waterveiligheid
Het plangebied ligt niet in een beschermingszone van een overige waterkering. Voor 
het onderdeel regionale waterkering zijn geen uitgangspunten voor het thema 
veiligheid van toepassing.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie

25-05-2022, 13:00 Pagina 10 van 16 Aanvraagformulier



Aanvraagformulier

5. Advies wateroverlast toename verharding zonder 
compensatie

Geen compensatie voor eventuele toename in verharding.

Wat moet ik doen?
Onderstaande tekst neemt u op in de waterparagraaf. Dit in aanvulling op het 
algemene deel van de concept waterparagraaf.

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

De beleidsregel 'Compensatie toename verhard oppervlak en versnelde afvoeŕ is 
begin 2013 door het waterschap vastgesteld. Vanaf het moment van vaststelling 
van de beleidsregel is de situatie van het beheergebied op dat moment het 
referentiekader geworden, oftewel de nulsituatie.
De compensatieplicht geldt zodanig voor de netto toename van het verhard 
oppervlak voor een bouwvlak sinds begin 2013.
Binnen het plangebied is geen sprake van een toename in verhard oppervlak, of 
deze is gering (minder dan 750 m2 in stedelijk gebied of minder dan 2.500 m2 in 
landelijk gebied). Daarom is geen compensatie noodzakelijk voor dit plan. ^ul aan 
met:

* Het plangebied ligt in [keuze: stedelijk/landelijk] gebied.
* een beschrijving van de fysieke wijzigingen
m een kwantificering van de eventuele netto toename in verharding>

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie
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6. Advies kwelwaterkwaliteit

Aandachtspunten ligging in gebied met slechte kwel.

Wat moet ik doen?
Als u een nieuw watersysteem wilt aanleggen vragen wij u om contact op te nemen 
met het waterschap via watertoets@zuiderzeeland.nl. Onderstaande tekst neemt u 
op in de waterparagraaf als deze van toepassing is, na afstemming met het 
waterschap. Dit in aanvulling op het algemene deel van de concept waterparagraaf.

Thema Schoon water
Slechte kwaliteit kwelwater:
Bij het ontwerp van een nieuw watersysteem moet rekening gehouden worden met 
de hoeveelheid kwel en de kwelwaterkwaliteit. Het plangebied is (gedeeltelijk) 
gelegen in een gebied met kwel van matige tot slechte kwaliteit. Het waterschap 
wordt vroegtijdig betrokken voor advies over het ontwerp van het nieuwe 
watersysteem.
Vul aan: uitkomst van het overleg met het waterschap

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie
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7. Advies watersysteem

Aandachtspunten bij gevolgen voor het bestaande watersysteem.

Wat moet ik doen?
Van onderstaande tekst neemt u de relevante delen op in de waterparagraaf. Dit in 
aanvulling op het algemene deel van de concept waterparagraaf. In de loop van 
2021 wordt dit adviesonderdeel nader uitgewerkt. Over beoogde wijzigingen dient 
mogelijk eerst overeenstemming te zijn met het waterschap voordat een positief 
wateradvies gegeven kan worden. Wj vragen u om contact op te nemen met het 
waterschap via watertoets@zuiderzeeland.nl

Thema Voldoende Water
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.
Randvoorwaarden goed functionerend watersysteem Het waterschap streeft naar 
een robuust en klimaatbestendig watersysteem met grote peilvakken. Versnippering 
van het watersysteem is een ongewenste situatie. Nieuwe ontwikkelingen sluiten 
aan op bestaande peilvakken en de inrichting wordt afgestemd op de functie van 
het water. In nieuwe watersystemen wordt gestreefd naar aaneengesloten 
waterelementen met een minimum aantal duikers en/of andere kunstwerken en 
zonder doodlopende einden. Het watersysteem wordt dusdanig ingericht dat het 
goed controleerbaar en beheersbaar is.

Optioneel: Dempen bestaand oppervlaktewater In het plangebied wordt water 
gedempt. Voordat met enige demping wordt gestart, dient de compensatie van 
open water (verleggen, verbreden of nieuw aanleggen) te zijn aangelegd. De voor 
demping van bestaande watergangen gebruikte materialen moeten voldoen aan de 
eisen uit het Besluit Bodemkwaliteit en /of de waterbodemkwaliteitskaart van 
waterschap Zuiderzeeland.
Vul aan: beschrijf de eventueel beoogde wijzigingen in en/of gevolgen voor het 
bestaande watersysteem, eventueel na afstemming met het waterschap.

Waar moet ik op letten?

Achtergrondinformatie
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8. Advies nieuw open water

Aandachtspunten bij aanleg van nieuw open water.

Wat moet ik doen?
Van onderstaande tekst neemt u de relevante delen op in de waterparagraaf. Dit in 
aanvulling op het algemene deel van de concept waterparagraaf. In de loop van 
2021 wordt dit adviesonderdeel nader uitgewerkt. Over beoogde wijzigingen dient 
mogelijk eerst overeenstemming te zijn met het waterschap voordat een positief 
wateradvies gegeven kan worden. Wj vragen u om contact op te nemen met het 
waterschap via watertoets@zuiderzeeland.nl

Goede structuurdiversiteit
Streefbeeld:
Het waterschap streeft naar goede leef, verblijf- en voortplantingsmogelijkheden 
voor de aquatische flora en fauna in het beheergebied.
Uitgangspunt:
Bij de inrichting van het watersysteem wordt gestreefd naar het realiseren van een 
ecologisch gezond watersysteem. Bij de dimensionering van het watersysteem 
wordt rekening gehouden met de te verwachten waterkwaliteit.

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

Waar moet ik op letten?
"Ontwerprichtlijnen van nieuw water en kunstwerken staan uitgebreid beschreven in 
het Waterkader van het waterschap. Het Waterkader kunt u vinden op 
www.zuiderzeeland.nl (zoek naar Waterkader).
Ontwerprichtlijnen nieuw oppervlaktewater:
Bij de inrichting van het watersysteem dient water met een hogere kwaliteit te 
stromen naar water met een lagere kwaliteit. Er moet gezorgd worden voor 
voldoende watercirculatie. Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische 
(water)kwaliteit of het ecologische functioneren van wateren door ruimtelijk 
ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is.

Compensatie voor verslechtering van ecologische omstandigheden en/of van 
waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het waterschap. Bij 
compensatie van delen van KRW-waterlichamen worden binnen hetzelfde 
waterlichaam die trajecten gekozen die qua abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met 
de oorspronkelijke kenmerken van het te compenseren KRW-water. Voor niet-KRW-
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wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten hetzelfde watersysteem 
uitgevoerd worden.

Oevers:
In het landelijk gebied worden oevers bij voorkeur duurzaam en indien passend bij 
de functie natuurvriendelijk ingericht. Hierbij wordt rekening gehouden met het 
Programma natuurvriendelijke en duurzame oevers 2012-2021.
De basisinrichting van duurzame oevers, het accoladeprofiel, bestaat uit een 
plasberm van 2 meter breed en circa 40 cm diep, en een oever met een helling van 
1:2. Natuurvriendelijke oevers hebben een talud van 1:5 of flauwer; afhankelijk van 
de beschikbare ruimte en functie kan lokaal een steiler talud worden toegepast.
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 om 
bladinval en schaduwwerking te voorkomen. Als dit toch gebeurt, worden bomen ten 
behoeve van de waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit 
maakt voldoende licht inval mogelijk.

Bij realisatie van nieuw (stedelijk) water wordt de functie en het gewenste 
kwaliteitsniveau aan het watersysteem toegekend. Deze zijn bepalend voor de 
inrichting. Als inrichtingsvarianten voor stedelijk water worden stadswater, water 
voor beleving en water voor natuur onderscheiden. Kademuren worden over 
beperkte lengte toegepast. Ophoping van drijfvuil wordt voorkomen.
Watergangen smaller dan 20 meter bevatten geen doodlopende einden. Bekijk of 
een vuilrooster noodzakelijk is bij kunstwerken. Pas alleen roosters met verticale 
spijlen toe, zodat schoonmaken met een hark mogelijk is.
Permanent watervoerende watergangen in het stedelijk gebied dienen te voldoen 
aan een technisch profiel en hebben een minimale waterdiepte van 1,2 meter bij 
streefpeil, een minimale bodembreedte van 1 meter en een talud van 1:3 of 
flauwer. Grotere waterpartijen en plassen hebben een waterdiepte van minimaal
1,5 meter bij streefpeil. In het geval een Stedelijk Wfaterplan is vastgesteld, wordt 
uitgegaan van in het plan aangegeven profielen per gebruiksfunctie. Voor de 
dimensionering van sloten, vaarten en tochten in het landelijk gebied wordt de 
legger van Waterschap Zuiderzeeland gevolgd.
Optioneel: Waterplassen
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; plaatselijk zijn verdiepingen van de waterbodem tot een diepte van 2,5 
meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de voorkeur worden 
gegeven aan een geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het 
watersysteem verbonden ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).

Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water 
uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 - 2,5 meter diep. 15 tot 300Zo van 
het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 meter diep. De rest 
(70 tot 850Zo) van het areaal is daarmee ondieper dan 1,5 meter. Afhankelijk van de 
functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een vaarfunctie, 
waarbij een diepte van meer dan 3 meter gewenst is, om overmatige 
waterplantengroei te voorkomen.
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In diepe plassen wordt 300Zo van het oeverareaal ingericht als rietzone met 
aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep (afhankelijk van het doorzicht). 
De rest van de diepe plas mag maximaal 10 meter diep zijn.

Achtergrondinformatie
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Geachte heer De Jong,

Op 2 augustus 2022 ontvingen wij uw verzoek om advies in het kader van 
vooroverleg. U wilt advies over het bestemmingsplan voor Tollebeek, 
Zuidwesterringweg 30. In deze brief geven wij ons advies in het kader van de 
watertoets.

Voor het plan geldt de korte procedure
Het plan regelt het aanpassen van de huidige agrarische bestemming naar een 
bedrijfsbestemming. De bedrijfsmatige activiteiten zijn beperkt tot agrarische 
verwerking (waaronder begrepen ook groothandel in akkerbouwproducten). 
Naast de agrarische verwerking blijft ook het voeren van een akkerbouwbedrijf 
toegestaan op het perceel. Het perceel wordt uitgebreid conform de kaders van 
de structuurvisie. De ontwikkeling wordt mogelijk gemaakt met het 
voorliggende bestemmingsplan. In het kader van de watertoets is de korte 
procedure van toepassing.

De gewenste ontwikkeling heeft beperkte gevolgen voor de waterhuishouding 
en waterstaatswerken. De beleidsthema's Voldoende water en Schoon water 
zijn van toepassing. De waterparagraaf dient de relevante streefbeelden, 
uitgangspunten en randvoorwaarden te beschrijven, aangevuld met een 
concrete uitwerking van de gevolgen voor de waterhuishouding.

Positief wateradvies na aanpassing
Wij vragen de initiatiefnemer om een aangepaste waterparagraaf aan te 
leveren via watertoets@zuiderzeeland.nl om vóór het ter inzage gaan van het 
ontwerp bestemmingsplan tot een positief wateradvies te komen.

De adviseur van de initiatiefnemer heeft informeel vooroverleg gehouden met 
het waterschap. Wij waarderen de aanleg van een nieuwe sloot ondanks dat 
geen compensatieopgave bestaat.

Wij vragen de initiatiefnemer onderstaande informatie toe te voegen in de 
waterparagraaf.

Algemeen
» Op basis van inhoudelijke beoordeling van de ontwikkeling is de korte 

procedure van toepassing voor de watertoets.
» In 2e alinea, tweede zin aanvullen met het aspect waterkering.

Tekstvoorstel: '...dat wil zeggen het grondwater, oppervlaktewater en de 
waterkering.'

ADRES WATERSCHAPSHUIS
Postbus 229 - 8200 AE Lelystad T (0320) 274 911
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad watertoets@zuiderzeeland.nl
www.zuiderzeeland.nl



Schoon water
Ten aanzien van de slechte kwaliteit van de kwel ter plaatse:
» Hat advies van het waterschap is om de nieuwe erfsloot niet watervoerend 

te maken door de bodem niet te diep te graven. Het gebied heeft namelijk 
op basis van grofmazig onderzoek ook kans op een groot opbarstrisico.

Door het toevoegen van erfverharding en bebouwing is sprake van een 
toename in hemelwater dat wordt afgevoerd. Ook schoon hemelwater dat 
wordt geloosd wordt gezien als afvalwater in de Waterwet. In de digitale 
watertoets is ingevuld dat geen wijziging in de lozingen plaatsvindt waardoor 
enkele standaardteksten achterwege zijn gebleven.
» Relevant streefbeeld en uitgangspunten opnemen van onderdeel:

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

Uitgangspunten:
Voor (nieuw) te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar 
een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in of in de nabijheid 
van het plangebied wordt geloosd, zonodig voorafgegaan door een lokale 
zuivering. Afstromend hemelwater van vervuilde oppervlakken wordt 
gezuiverd.

» Aangeven of (bekend is of) uitlogende (bouw)materialen worden toegepast.

Vragen
Voor vragen kunt u contact opnemen met mevrouw I. Gorlee. Vermeld hierbij 
ons zaaknummer: WPAD-00701. Het telefoonnummer is 06-4691 9907 en het 
e-mailadres is watertoets@zuiderzeeland.nl.

Hoogachtend,

het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
namens dit college,

de adviseur Waterprocedures,

mevrouw ing. I. Gorlee.

ONS KENMERK
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Van: Martijn Korte <Martijn.Korte@flevoland.nl>
Verzonden: woensdag 28 september 2022 14:28
Aan: Jong, Klaas Haije de <khdejong@noordoostpolder.nl>
Onderwerp: Vooroverleg conceptbestemmingsplan 'Tollebeek, Zuidwesterringweg 30 te Tollebeek'

Dag Klaas, je aanname was correct. Mijn account bleef echter geblokkeerd om onduidelijke redenen 
waardoor ik niet kon reageren. Onderstaand kun je als vo-reactie beschouwen:

Het voorliggende plan is als ruimtelijk acceptabel te beoordelen. Het betreft een verwerker van 
lokaal/regionaal geteelde agrarische akkerbouwproducten, met nog een beetje eigen 
akkerbouwteelt. Dus een aan het buitengebied gebonden functie. Het perceel is landschappelijk 
mooi in te passen omdat deze al omgeven wordt door bestaand groen. Daarnaast wordt een oude 
schuur gesloopt en een nieuwe teruggeplaatst, weliswaar buiten het bestaande bouwvlak, maar de 
vergroting is beleidsmatig toe te staan. De bouwhoogte blijft daarbij keurig binnen de kaders. De BKO 
staat deze ontwikkeling niet in de weg.

Met de ontwikkeling en planologische toelaatbaarheid van andere verwerkers van 
akkerbouwproducten is de weg wat meer opengesteld voor functies als deze in het landelijke gebied. 
Het maakt ruimtelijk niet zo veel uit of iedere agrariër afzonderlijk gaat verwerken of dat dat op 
centrale locaties als deze plaats vindt, mits de schaal en activiteiten binnen de provinciale en 
gemeentelijke kaders blijven. Uiteraard dienen de omgevingsaspecten, zoals stikstof, geen beletsel te 
zijn. Een voorbehoud moet nog gemaakt worden voor het verkeersaspect, vanwege de ligging aan de 
provinciale weg. De verwachting is dat dit geen grote problemen zal opleveren, maar uitsluitsel 
hieromtrent zal op korte termijn worden nagezonden.

Met vriendelijke groet,

Martijn Korte

drs. H.M. (Martijn) Korte
Beleidsadviseur Ruimtelijke Ontwikkeling Accounthouder Ruimtelijke Ontwikkeling Dronten, 
Lelystad, Zeewolde en Almere Provincie Flevoland 
T:06-29730652
E: martijn.korte@flevoland.nkmailto:martijn.korte@flevoland.nb



WIJZIGEN BESTEMMING

Onderdeel:
Situatie optie 3

Opdrachtgever: Gecontroleerd: Datum:
dhr. M.A.J. Boons

Zuidwesterringweg 30

8309 PH Tollebeek Tekenaar: Email:

Locatie:
Gerwin Voerman gerwin@0m-team2.nl

Zuidwesterringweg 30 Status: Fase:
8309 PH Tollebeek definitief Bouwaanvraag

10-08-2020

Wijzigingen:
A 28-08-2020

B 01-09-2020

D 20-04-2022 

E 08-06-2022

C 29-06-2021

Werknr.

107-20

OMGEVINGSVERGUNNING
Voor constructieve gegevens, zie tekeningen en berekeningen constructeur. Kleine wijzigingen i.v.m. verdere uitwerking voorbehouden.

Maatvoering dient in het werk gecontroleerd te worden. Team 2 Studio voor de bouwkunst is niet aansp ra kei ij kof verantwoordelijk voor deze gegevens of waarden.

Op alle ontwerpen van Team 2 Studio voorde bouwkunst B.V. rust auteursrecht, dan wel het intellectuele eigendomsrecht van de ontwerper, deze blijven da nook ei gendom van Tea m2 Studio voor de 

bouwkunst B.V. Niets hiervan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt worden, in welke vorm dan ook, hetzij elektronisch, mechanisch, 

door foto kopieën, opnamen, of enig andere manier, zonder vooraf ga an de schríftelijke toestemming van Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de uitvoering van 

enig ontwerp van Team 2 Studio voor de bouwkunst B.V. te herhalen-evenmin indien het slechts een deel van een ontwerp betreft-zonder de uitdrukkelijke, schríftelijke toestemming van Team 2 Studio 

voor de bouwkunst B.V. Op a I onze we rkzaa mhed e n is de DN R-2012 va n toe passi ng.

ADRES:

WEBSITE:

E-MAIL:

TELEFOON:

de Kampen 22 

8325 DE Vollenhove 

www.0m-team2.nl 

inf0@0m-team2.nl 

0527-242743


