
Bestemmingsplan

Emmeloord, de Munt A - partiële herziening





Bestemmingsplan

Emmeloord, de Munt A - partiële herziening

Projectnummer 403227
Revisie 02
Datum 28 juni 2016

Auteur(s)
Just Verhoeven
Stephan Hammink

datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave
28 juni 2016 ontwerp S. Hammink J. Officier



Copyright ©

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel
van druk, fotokopie, elektronisch of op welke wijze dan ook, zonder schriftelijke toestemming van
de auteurs.



Emmeloord, de Munt A - partiële herziening



ontwerp bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - partiële herziening  

Gemeente Noordoostpolder    

Projectnummer 403227    

blad 2 van 140                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - partiële herziening  

Gemeente Noordoostpolder    

Projectnummer 403227    

Inhoudsopgave

Toelichting          5

Hoofdstuk 1  Inleiding         7

1.1  Aanleiding        7

1.2  Situering van het plangebied      7

1.3  Planregeling        8

1.4  Vigerend bestemmingsplan       8

1.5  De bij het plan behorende stukken      8

1.6  Leeswijzer        9

Hoofdstuk 2  Beleidskader        11

2.1  Algemeen        11

2.2  Rijksbeleid        11

2.3  Provinciaal beleid       15

2.4  Gemeentelijk beleid       17

Hoofdstuk 3  Planbeschrijving        25

3.1  Bestaande situatie       25

3.2  Toekomstige situatie       26

3.3  Bestemmingen en aanduidingen      33

Hoofdstuk 4  Milieu- en omgevingsaspecten      35

4.1  Milieuaspecten        35

4.2  Ecologie         38

4.3  Archeologie        41

4.4  Externe veiligheid       41

4.5  Verkeer         43

4.6  Stikstof         43

4.7  Handhaving        43

4.8  Waterparagraaf        44

4.9  Vormvrije m.e.r. beoordeling      45

Hoofdstuk 5  Juridische planopzet       47

5.1  Algemeen        47

5.2  De regels        47

5.3  Nadere toelichting op de regels      47

Hoofdstuk 6  Voorbereiding plan en uitvoerbaarheid     49

6.1  Voorbereiding        49

6.2  Uitvoerbaarheid        49

Bijlagen          51

Bijlage 1  Natuurtoets Koopman       53

Bijlage 2  Natuurtoets Staveren       85

Bijlage 3  Nota van ambtshalve wijzigingen      91

Bijlage 4  Vooroverlegreactie provincie Flevoland     95

Bijlage 5  Vooroverlegreactie Waterschap Zuiderzeeland    101

blad 3 van 140                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - partiële herziening  

Gemeente Noordoostpolder    

Projectnummer 403227    

Regels          103

Hoofdstuk 1  Inleidende regels        105

Artikel 1  Begrippen        105

Artikel 2  Wijze van meten        109

Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels       111

Artikel 3  Bedrijventerrein - 4       111

Artikel 4  Groen         114

Artikel 5  Verkeer         115

Hoofdstuk 3  Algemene regels        117

Artikel 6  Anti-dubbeltelregel       117

Artikel 7  Algemene aanduidingsregels      118

Artikel 8  Algemene afwijkingsregels      119

Artikel 9  Algemene procedureregels      120

Artikel 10  Overige regels        121

Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels       123

Artikel 11  Overgangsrecht        123

Artikel 12  Slotregel        124

Bijlagen          125

Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten      127

blad 4 van 140                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - partiële herziening  

Gemeente Noordoostpolder    

Projectnummer 403227    

Toelichting

blad 5 van 140                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - partiële herziening  

Gemeente Noordoostpolder    

Projectnummer 403227    

blad 6 van 140                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - partiële herziening  

Gemeente Noordoostpolder    

Projectnummer 403227    

Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Het bedrijf Koopman heeft aangegeven uit te willen breiden in oostelijke richting. Hiervoor 

is een grondovereenkomst afgesloten met de gemeente Noordoostpolder. Omdat de beoogde 

ontwikkeling niet past in het vigerende bestemmingsplan De Munt A is onderhavige partiële 

herziening van dat bestemmingsplan opgesteld. Daarnaast regelt dit bestemmingsplan, dat 

het bouwvlak van het perceel in het noordwesten van het bedrijventerrein in beperkte mate 

wordt uitgebreid. Dit terrein duiden we hierna aan als perceel 'Van Staveren'.

1.2  Situering van het plangebied

Het plangebied is onderdeel van bedrijventerrein De Munt A ten oosten van Emmeloord in de 

gemeente Noordoostpolder. Het deel voor de uitbreiding van Koopman betreft het oostelijke 

gedeelte van het bedrijventerrein. Dat deel van het  plangebied wordt in het noorden en 

oosten globaal begrensd door de N331, in het zuiden door de daar aanwezige watergangen 

en in het westen door het aangrenzende bouwvlak. Het perceel Van Staveren wordt aan de 

noordkant globaal begrensd door de Kuinderweg met de daarnaast gelegen watergang. Aan 

de westkant grenst het perceel aan de Dukaat met naastgelegen watergang. Ten zuiden ligt 

het perceel van de Esso aan de Franc. De oostelijke grens ligt in noordzuidelijke richting in 

het  verlengde van de ontsluitingsweg van het perceel, de Euro De globale begrenzing van het 

plangebied is weergegeven in figuur 1.2.

Figuur 1.2. Begrenzing van het plangebied.
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1.3  Planregeling

De planregeling kenmerkt zich door gedetailleerde bestemmingen. Uitgangspunt is dat de 

gedetailleerde bestemming goed inzicht geeft in de gebruiks- en bouwmogelijkheden. De bij 

de bestemming behorende omschrijving beschrijft de gebruiksmogelijkheden en soms is met 

een aanduiding een afwijkende gebruiksmogelijkheid vastgelegd. In hoofdstuk 5 wordt de 

juridische planopzet nader toegelicht.

1.4  Vigerend bestemmingsplan 

De gronden van het plangebied zijn onderdeel van het vigerende bestemmingsplan De Munt 

A, dat op 24 juni 2010 is vastgesteld door de gemeente Noordoostpolder. Een uitsnede van 

de plankaart van het vigerende bestemmingsplan is weergegeven in figuur 1.3.

Figuur 1.3. Uitsnede verbeelding bestemmingsplan De Munt A.

1.5  De bij het plan behorende stukken

Het  bestemmingsplan "Emmeloord, de Munt A - partiële herziening" bestaat uit de volgende 

stukken:

verbeelding (en tevens een analoge verbeelding op papier) 

NL.IMRO.0171.BP00561-ON01 met legenda;

regels;

Met de verbeelding zijn de bestemmingen van de in het plan begrepen gronden en opstallen 
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aangegeven. De bijbehorende legenda legt een verbinding tussen de bestemmingen en de 

regels. In de regels zijn 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 het onderzoek en de beschrijving van het plan zijn 

weergegeven. Tevens worden enige juridisch-technische aspecten belicht. 

1.6  Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt het  relevante beleidskader beschreven, zoals dat van toepassing is op 

het plangebied. Hoofdstuk 3 bevat de planbeschrijving. In dat hoofdstuk beschrijven we 

eerste de bestaande en daarna de beoogde situatie. In hoofdstuk 4 wordt  ingegaan op de 

relevante omgevingsaspecten. Hoofdstuk 5 beschrijft de juridische planopzet die gekozen is, 

waarna de toelichting van het bestemmingsplan wordt afgesloten met de economische en 

maatschappelijke uitvoerbaarheid in hoofdstuk 6.   
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Hoofdstuk 2  Beleidskader

2.1  Algemeen

In de keuze van het te voeren beleid moet de gemeente rekening houden met het opgestelde 

eigen beleid, dat van het rijk en de provincie Flevoland. Dit geldt vooral daar waar 

beleidsuitgangspunten aan de orde komen die betrekking hebben op de inhoud van het plan.

2.2  Rijksbeleid

2.2.1  Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (hierna: SVIR), vastgesteld door de Minister op 

13 maart 2012, vormt de overkoepelende rijksstructuurvisie voor de ruimtelijke 

ontwikkeling van Nederland tot 2028, met een doorkijk naar 2040. In de SVIR is de inhoud 

van een groot aantal beleidsstukken, waaronder de Nota Ruimte en diverse planologische 

kernbeslissingen opgenomen. Het rijksbeleid richt zich op het versterken van de 

internationale positie van Nederland en het behartigen van de nationale belangen, zoals de 

hoofdnetwerken voor personen en goederenvervoer, energie, natuur, waterveiligheid, 

milieukwaliteit en bescherming van het werelderfgoed. Het beleid met betrekking tot 

verstedelijking, groene ruimte en landschap laat het Rijk, onder het motto ‘decentraal wat 

kan, centraal wat moet’, over aan provincies en gemeenten. Alleen in de stedelijke regio’s 

rond de mainports Amsterdam en Rotterdam maakt het Rijk afspraken met decentrale 

overheden over de programmering van verstedelijking. Overige sturing op verstedelijking, 

zoals afspraken over binnenstedelijk bouwen, rijksbufferzones en doelstellingen voor 

herstructurering, laat het Rijk los. Er is enkel nog sprake van een ‘ladder’ voor duurzame 

verstedelijking (gebaseerd op de ‘SER-ladder’), die is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke 

ordening.

Het Rijk streeft naar een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland, door 

middel van een krachtige aanpak die ruimte geeft aan regionaal maatwerk, de gebruiker 

voorop zet, investeringen prioriteert en ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur met 

elkaar verbindt. Om dit doel te bereiken, werkt het Rijk samen met andere overheden. In de 

SVIR zijn ambities tot 2040 en doelen, belangen en opgaven tot 2028 geformuleerd. Het Rijk 

heeft drie hoofddoelen geformuleerd

het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het versterken van de 

ruimtelijk-economische structuur;

het verbeteren, in stand houden en ruimtelijk zeker stellen van de bereikbaarheid,  

waarbij de gebruiker voorop staat;

het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin natuurlijke en 

cultuurhistorische waarden behouden zijn.

In totaal zijn 13 onderwerpen van nationaal belang benoemd, die bijdragen aan het 

realiseren van de drie hoofddoelen. Het betreft onder meer het borgen van ruimte voor de 

hoofdnetwerken (weg, spoor, vaarwegen, energievoorziening, buisleidingen), het verbeteren 

van de milieukwaliteit, ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorziening en 

klimaatbestendige stedelijke ontwikkeling, ruimte voor behoud van unieke 

cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten, ruimte voor een nationaal netwerk voor 

natuur en ruimte voor militaire terreinen en activiteiten. Doorwerking van de SVIR vindt 

plaats via het besluit algemene regels ruimtelijke ordening (zie paragraaf 2.2.2).
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2.2.2  Besluit algemene regels ruimtelijke ordening

Het 'Besluit algemene regels ruimtelijke ordening' (Barro) bevestigt in juridische zin de 

kaderstellende uitspraken uit de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Het kabinet 

heeft in de SVIR vastgesteld, dat voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om 

algemene regels te stellen zou moeten worden ingezet. Het gaat om de volgende nationale 

belangen: rijksvaarwegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, kustfundament, grote 

rivieren, Waddenzee en waddengebied, defensie, ecologische hoofdstructuur, erfgoederen 

van uitzonderlijke universele waarde, hoofdwegen en hoofdspoorwegen, 

elektriciteitsvoorziening, buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke 

stoffen en primaire waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied 

(uitbreidingsruimte). Het Rijk beëindigt de rol bij nationale landschappen, rijksbufferzones 

en het verstedelijkingsbeleid. In de structuurvisie worden de rijksdoelen en nationale 

belangen limitatief beschreven.

De gehele Noordoostpolder, exclusief Urk en Schokland, is aangewezen als 

Wederopbouwgebied, op grond van het nationaal belang 'Ruimte voor behoud en 

versterking van (inter)nationale unieke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten.  In de 

Visie Erfgoed en Ruimte (zie paragraaf 2.2.4) worden de kernkwaliteiten van deze gebieden 

toegelicht. Het Rijk zet in op bestuurlijke afspraken met gemeenten over een 

ontwikkelingsgerichte bescherming in bestemmingsplannen van deze 

wederopbouwgebieden.

2.2.3  Besluit ruimtelijke ordening

Aan het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is op 1 oktober 2012 in artikel 3.6.1 de ladder 

voor duurzame verstedelijking toegevoegd. De wijziging van artikel 3.1.6 Bro is van 

toepassing op alle ruimtelijke besluiten die door overheden worden genomen, omdat 

zorgvuldige benutting van ruimte de grondslag moet zijn van alle ruimtelijke besluiten. 

Gevraagd wordt om standaard en gemotiveerd de volgende stappen te zetten (“de treden van 

de ladder”) wanneer het een nieuwe stedelijke ontwikkeling betreft:

1. Beoordeling door betrokken overheden of de beoogde ontwikkeling voorziet in een 

regionale, intergemeentelijke vraag voor bedrijven- en haventerreinen, kantoren, 

detailhandel, woningbouwlocaties en andere stedelijke voorzieningen. Naast de 

kwantitatieve beoordeling (aantal hectares of aantallen woningen) gaat het ook om 

kwalitatieve vraag (bijvoorbeeld een bedrijventerrein waar zware milieuhinder 

mogelijk is of een specifiek woonmilieu) op regionale schaal;

2. Indien de beoogde ontwikkeling voorziet in een regionale, intergemeentelijke vraag, 

beoordeling door betrokken overheden of deze binnen bestaand stedelijk gebied kan 

worden gerealiseerd door locaties voor herstructurering of transformatie te benutten;

3. Indien herstructurering of transformatie van bestaand stedelijk gebied onvoldoende 

mogelijkheden biedt om in de regionale, intergemeentelijke vraag te voldoen, 

beoordeling door betrokken overheden of deze vraag op locaties kan worden ontwikkeld 

die passend (multimodaal) ontsloten zijn of als zodanig worden ontwikkeld. 

Voordat aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking wordt getoetst wordt eerst 

beoordeeld of het project moet worden beschouwd als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. 

Voor het gedeelte dat de uitbreiding van Koopman betreft geldt het volgende:

Het bestemmingplan voorziet in herstructurering van het bestaande bedrijventerrein De 

Munt A. Het nieuwe plan dient om de bouw van het bedrijf Koopman qua oppervlakte 

mogelijk te maken. Daartoe wordt een weg verlegd en een groenstrook bestemd als 

bedrijventerrein. De gronden waarvan de bestemming wijzigt zijn in onderstaande figuur 

weergegeven.

blad 12 van 140                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - partiële herziening  

Gemeente Noordoostpolder    

Projectnummer 403227    

Figuur 2.1: Links, gronden waarvan bestemming wijzigt (rode begrenzing) en rechts de 

vigerende bestemmingen

De wijziging omvat de volgende onderdelen:

gronden met bestemming Verkeer en Groen krijgen bestemming Bedrijventerrein: circa 

23.100 m2

gronden met bestemming Bedrijventerrein krijgen bestemming Verkeer en Groen: circa 

4.600 m2.

De toename van de gronden met de bestemming bedrijventerrein bedraagt derhalve 18.500 

m2. 

In het vigerende bestemmingsplan mogen de bouwvlakken 100 procent worden bebouwd. In 

onderhavig bestemmingsplan wordt voor de gronden waar de bebouwing is geprojecteerd 

een bebouwingspercentage opgenomen die de toename van de 18.500 m2 wordt 

gecompenseerd. Er is daardoor een netto toename van het ruimtebeslag van nul m2.

Door in de regels een maximaal bebouwingspercentage op te nemen is geborgd dat het 

totaal te bebouwen oppervlak niet groter wordt dan in het vigerende bestemmingsplan 

mogelijk wordt gemaakt. Omdat het bedrijf reeds gevestigd is op het bedrijventerrein De 

Munt A is er geen alternatieve locatie voor uitbreiding van het bedrijf beschikbaar. In het 

licht van bovenstaande is de beoogde herstructurering van het bedrijventerrein niet aan te 

merken als een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Er is daarom geen toets aan de Ladder voor 

Duurzame Verstedelijking nodig.

Voor het gedeelte dat de aanpassing van het bouwvlak van perceel Van Staveren betreft 

geldt het volgende. Door de beperkte aanpassing van het bouwvlak in noordelijke richting is 

het terrein beter bebouwbaar. Op een deel van het perceel kunnen immers door de 

'veiligheidszone - lpg' geen (beperkt) kwetsbare objecten worden gerealiseerd. Op basis van 

het vigerende bestemmingsplan mochten buiten het bouwvlak reeds bouwwerken, geen 

gebouw zijnde worden gebouwd. Er is geen maximum aan gesteld voor wat betreft het 

oppervlak. Het terrein kon derhalve reeds worden bebouwd voor bedrijfsdoeleinden. Door 

onderhavige plan kunnen er nu ook gebouwen worden gebouwd. Er is echter geen toename 

van het ruimtebeslag. Op grond daarvan geldt, dat er geen sprake is van een nieuwe 

stedelijke ontwikkeling; een toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking is niet 

nodig.
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Figuur 2.2.: Aanpassing bouwvlak Van Staveren

2.2.4  Visie Erfgoed en Ruimte

In 'Kiezen voor karakter, Visie erfgoed en ruimte' schetst het kabinet haar visie op het 

borgen van onroerend cultureel erfgoed in de ruimtelijke ordening. De modernisering van de 

monumentenzorg wordt hiermee voortgezet. Voor de komende vijf jaren heeft het Rijk vijf 

prioritaire belangen benoemd: 

1. werelderfgoed: samenhang borgen, uitstraling vergroten;

2. eigenheid en veiligheid:zee kust en rivieren;

3. herbestemming als (stedelijke) gebiedsopgave:focus op groei en krimp

4. leven landschap: synergie tussen erfgoed, economie en ecologie;

5. Wederopbouw: tonen van een tijdperk.

Voor de Noordoostpolder en daarmee voor het plangebied is het vijfde belang relevant. Met 

uitzondering van Schokland en Urk is de gehele polder aangewezen als wederopbouwgebied 

(zie figuur 2.2). 

Doelstelling van het Rijk is dat de periode 1940-1965 in de toekomstige inrichting van 

Nederland herkenbaar aanwezig blijft op gebiedsniveau. Ondanks, of misschien ook dankzij 

de massale en soms nietsontziende ontwikkelingen, zijn er in deze periode veel ideeënrijke, 

innovatieve en ongekende ontwerpen gerealiseerd, zowel bij stedelijk herstel en uitbreiding 

als bij de herinrichting van het landelijk gebied en de aanwinst van nieuw land. De 

bijzondere eigenschappen van deze gebieden verdienen meer publieke aandacht en de meest 

bijzondere gebieden een publieke bescherming. De Noordoostpolder is op grond van de 

volgende karakteristieke aangemerkt als nationaal erfgoed: 

1. grootschalige droogmakerij met verspreide, rationeel geordende agrarische bebouwing 

en erven;

2. ring van dorpen rond de hoofdkern Emmeloord;

3. functioneel patroon van wegen en waterwegen met bijbehorende beplantingsprofielen.
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Figuur 2.2: Uitsnede kaartbeeld wederopbouwgebieden. Bron: Visie Erfgoed en Ruimte.

Het plangebied is gelegen binnen het bestaande bedrijventerrein De Munt A. Dit 

bedrijventerrein sluit aan op de kern Emmeloord. De ring van dorpen wordt niet aangetast. 

Uitgangspunt is dat het polderconcept leesbaar blijft en de aangrenzende gebieden met 

respect behandeld worden. 

Langs de belangrijkste ontsluitingen is een hoogwaardige beeldkwaliteit vereist. Daartoe 

zijn stedenbouwkundige voorwaarden opgesteld waaraan de ontwikkeling moet voldoen (zie 

hoofdstuk 3).

2.2.5  Conclusie

Uit voorgaande paragrafen kan worden geconcludeerd dat het bestemmingsplan past 

binnen de beleidskaders van het rijksbeleid. 

2.3  Provinciaal beleid

2.3.1  Omgevingsplan Flevoland 2006

In november 2006 hebben Provinciale Staten van Flevoland een Omgevingsplan vastgesteld. 

Hierin zijn voor het Flevolandse grondgebied vier strategische plannen opgenomen:

1. het streekplan;

2. het milieubeleidsplan;

3. het waterhuishoudingsplan;

4. het verkeer- en vervoerplan

Daarnaast bevat het Omgevingsplan de hoofdlijnen van het economische en het 

sociaal-culturele beleid. Door alles in één integraal plan samen te voegen, zijn de 

hoofdlijnen van het beleid van de provincie Flevoland compact en is de samenhang tussen 

de diverse beleidsterreinen het beste gewaarborgd.

De uitvoering van het Omgevingsplan vraagt van de provincie een nieuwe 

ontwikkelingsstrategie waarin de provincie nieuwe rollen gaat vervullen. In het 

Omgevingsplan zijn beleidsvorming en uitvoering gekoppeld en dit wordt weergegeven in de 

uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda maakt onderscheid in de integrale 

gebiedsgerichte aanpak (speerpuntgebieden) en de sectorale aanpak. Voorop staat een 

gebiedsgerichte aanpak. De provincie richt zich hierbij nadrukkelijk op de provinciale 
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hoofdstructuur. Binnen deze hoofdstructuur worden zeven speerpuntgebieden 

onderscheiden. Noordelijk Flevoland, waaronder ook de gemeente Noordoostpolder valt, is 

een van deze speerpuntgebieden. 

Het doel van het verstedelijkingsbeleid van de provincie is de ontwikkeling van vitale steden 

en dorpen. Het beleid is gericht op behoud en versterking van de kwaliteit van de fysieke 

leefomgeving via efficiënt ruimtegebruik, kwaliteitsverbetering en herstructurering van het 

stedelijk gebied en versterking van het draagvlak voor voorzieningen.

Ten aanzien van werken stelt het omgevingsplan, dat het streven is om zoveel mogelijk 

mensen te laten werken in de provincie en het liefst in de stad waar ze wonen. De 

bevordering van innovatie op allerlei economisch gebied moet Flevoland aantrekkelijk 

maken en houden voor de ontwikkeling van nieuwe bedrijvigheid en vestiging van bedrijven 

die van elders komen, zowel nationaal als internationaal. 

Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het stedelijk gebied dat tot 2015 is 

aangegeven. Het stedelijk gebied omvat zowel (bestaand en toekomstig) bebouwd als 

onbebouwd gebied en biedt ruimte aan woongebieden, werklocaties, infrastructuur, 

(recreatieve) voorzieningen, water, groengebieden en ecologische verbindingen. De 

gemeenten nemen bij de ontwikkeling van het stedelijke gebied het initiatief. Het gebied is 

inmiddels bestemd als bedrijventerrein.

2.3.2  Beleidsregel locatiebeleid stedelijk gebied 2011

Op 23 augustus hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland de beleidsregels 

'locatiebeleid stedelijk gebied 2011' vastgesteld. In het Omgevingsplan Flevoland 2006 

wordt met betrekking tot het provinciale locatiebeleid voor het stedelijk gebied gestreefd 

naar een voldoende gedifferentieerd aanbod van werklocaties in Flevoland, zodat er voor 

ieder bedrijf en instelling een geschikte locatie gevonden kan worden. Met dit locatiebeleid 

streeft de provincie naar een zodanige vestiging van bedrijven, kantoren en voorzieningen, 

dat een optimale bijdrage wordt geleverd aan de vitaliteit van steden en dorpen. Hiermee 

draagt het bij aan het provinciale verstedelijkingsbeleid dat gericht is op versterking van de 

bestaande steden en dorpen. Daarbij wordt de ontwikkeling en identiteit in toenemende 

mate ontleend aan de positie binnen de stedelijke en groenblauwe hoofdstructuren. De 

nadruk van verdere stedelijke ontwikkelingen ligt op Almere en Lelystad. Dronten en 

Emmeloord hebben vanwege hun ligging aan één van de ontwikkelingsassen een (kleinere) 

opvangtaak. De overige kernen in Flevoland voorzien primair in de opvang van de eigen 

behoefte. De vestigingsmogelijkheden worden ingegeven door binnen een aantal provinciale 

locatietypen een juiste balans te vinden in vier doelstellingen:

versterking van de economische ontwikkeling van Flevoland;

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

fiets;

efficiënt gebruik van infrastructuur en vervoermiddelen;

verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, waarbij het parkeerbeleid een 

belangrijk ondersteunend instrument is.

De provincie geeft in deze beleidsregel aan welke typen werklocaties worden onderscheiden 

en welke vestigingsvoorwaarden (kantorenomvang, bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en 

leefbaarheid) daaraan worden verbonden. De gemeenten zijn vervolgens verantwoordelijk 

voor de concrete aanwijzing en uitwerking van de verschillende typen werklocaties, door 

middel van een Gemeentelijke Visie op het Vestigingsbeleid (GVV). In paragraaf 2.4.2 wordt 

hier nader op ingegaan.

Onderhavig bestemmingsplan betreft een beperkte aanpassing aan een bestaand 

bedrijventerrein, waarbij enerzijds gronden met de bestemming Groen en Verkeer de 

bestemming Bedrijventerrein krijgen en anderzijds gronden met de bestemming 

Bedrijventerrein als Groen en Verkeer worden bestemd. Daarnaast wordt voor een perceel 
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het bouwvlak in beperkte mate verruimd. De vestigingsmogelijkheden uit het bestaande 

bestemmingsplan blijven daarbij van kracht. De beleidsregel locatiebeleid stedelijk gebied 

2011 vormt hiervoor geen belemmering.

2.3.3  Conclusie

Het voorliggende bestemmingsplan voldoet aan het provinciaal beleid.

2.4  Gemeentelijk beleid

2.4.1  Structuurvisie Noordoostpolder 2025

De grootste opgave voor de gemeente Noordoostpolder is het verbreden van de economie. 

Dit wil de gemeente bereiken door het creëren van een gevarieerde werkgelegenheid in 

verschillende sectoren en op verschillende opleidingsniveaus. De gemeente wil een 

minimaal gelijkblijvende verhouding tussen de beroepsbevolking en de werkgelegenheid. 

Vraag en aanbod

Als gevolg van de economische crisis stagneert de vraag naar nieuwe bedrijfsruimten. 

Gezien de economische situatie, is een verwachte jaarlijkse afzet van 3 tot 4 hectare per 

jaar aannemelijk. Unieke concepten met bovenregionale mogelijkheden, die zorgen voor 

extra werkgelegenheid, blijven wel mogelijk.

De gemeente houdt met de ontwikkeling van de bedrijventerreinen rekening met de 

SER-ladder: eerst bestaande terreinen intensiveren en herstructureren en vervolgens pas 

nieuwe locaties ontwikkelen. In de gemeente is nog ruimte op de bestaande 

bedrijventerreinen. Dit betekent dat de gemeente geen nieuwe reguliere bedrijventerreinen 

gaat ontwikkelen voordat de bouwrijpe grond op voorraad uitgegeven is. Wel blijft de 

gemeente daarnaast ruimte bieden aan unieke concepten met bovenregionale 

mogelijkheden die zorgen voor extra werkgelegenheid.

De gemeente wil voorbereid zijn op de lange termijn en gaat daarom de behoefte periodiek 

monitoren.

Duurzaam ondernemen

Bij herstructurering, uitbreiding en ontwikkeling van een bedrijventerrein bevordert de 

gemeente uitwisseling van energie tussen bedrijven, collectieve inzameling, afvoer en 

koppeling van afvalstoffen en -stromen en het combineren van vervoer van goederen en 

personen. Er doen zich ook mogelijkheden voor op het gebied van toepassen van duurzame 

energie, zoals zonne-energie.

De gemeente stimuleert en faciliteert duurzaam verantwoord ondernemen (MVO). 

Bedrijfsgebouwen dienen - vanaf 2015 - energieneutraal te worden gebouwd. Ook bij de 

bestaande bedrijfsgebouwen dienen de mogelijkheden voor energiebesparing en opwekking 

van duurzame energie optimaal te worden benut. Bestaande bedrijventerreinen worden 

duurzaam ontwikkeld of geherstructureerd zodat er sprake is van een optimaal (woon- en) 

werkklimaat. 

Landschappelijke inpassing

In de huidige situatie is een aantal bedrijventerreinen tot buiten de groene omlijsting van de 

kernen gegroeid. Ook zijn er nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld buiten de dorpssingels. 

Deze terreinen, die open en bloot in het open gebied liggen, doen afbreuk aan de beleving 

van het landschap. Dit geldt ook voor een aantal bestaande grote (veelal uitgegroeide, 

verlengde agrarische) solitaire bedrijven. In alle gevallen dienen de bedrijven(terreinen) te 

worden omlijst met een brede groene singel. Niet-agrarische bedrijven (inclusief 
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‘ketenverlengers’) dienen zich te vestigen op een bedrijventerrein bij Emmeloord als ze 

uitgroeien tot een maat die groter is dan de maximale erfmaat van 3,0 ha (bruto) of tot 

maximaal 6,0 hectare als twee erven kunnen worden samengevoegd.

Afbeelding 2.4 Uitsnede kaart Structuurvisie Noordoostpolder 2025

Onderhavig bestemmingsplan betreft een beperkte aanpassing aan het bestaande 

bedrijventerrein De Munt A, waarbij enerzijds gronden met de bestemming Groen en Verkeer 

de bestemming Bedrijventerrein krijgen en anderzijds gronden met de bestemming 

Bedrijventerrein als Groen en Verkeer worden bestemd (gedeelte uitbreiding Koopman). 

Daarnaast wordt van perceel Van Staveren het bouwvlak in beperkte mate verruimd in 

noordelijke richting. Deze herinrichting past binnen de Structuurvisie Noordoostpolder 

2025. 
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2.4.2  Gemeentelijke vestigingsvisie 2013-2017

De provincie Flevoland dient conform het landelijke Convenant Bedrijventerreinen 

2010-2020 een regierol op zich te nemen waar het de plannen van nieuwe 

bedrijventerreinen en herstructurering van bestaande bedrijventerreinen en 

kantorenlocaties betreft. Om deze regierol invulling te geven is er een bestuurlijke afspraak 

tussen de provincie en de gemeenten in Flevoland, dat elke vier jaar een gemeentelijke 

vestigingsvisie (GVV) wordt ontwikkeld of geactualiseerd. In 2008 is de eerste gemeentelijke 

vestigingsvisie ontwikkeld door de gemeente Noordoostpolder. De GVV 2013-2017 is daar 

een actualisatie van.

De Noordoostpolder beschikt over verschillende locaties die in ontwikkeling zijn en geeft 

met het GVV haar visie op de locaties die in de nabije toekomst kunnen worden ontwikkeld.  

In het GVV is aangegeven dat voor de bedrijventerreinontwikkelingen de conclusie is 

getrokken dat de gemeentelijke strategische grondpositie te ruim bemeten is en dat de 

opgave ligt in het verkleinen van de voorraad door verkoop van 3-4 hectare per jaar. 

Daarnaast willen de gemeente (beperkt) ruimte houden voor een themagericht 

bedrijventerrein bij Emmeloord (De Munt B). 

Tussen de gemeente en de provincie zijn afspraken gemaakt over de hoeveelheid direct 

uitgeefbare grond die op voorraad mag liggen. Zowel overschotten als tekorten aan 

bedrijventerreinen moet worden voorkomen. Als uitgangspunt is genomen om als 

hoeveelheid direct uitgeefbare grond aan te houden een oppervlakte tot vijf maal de 

gemiddelde jaarlijkse uitgifte over de afgelopen 10 jaar. De gemeente Noordoostpolder heeft 

in deze periode gemiddeld 6 hectare per jaar verkocht. Als je deze vuistregel vervolgens 

hanteert mag de gemeente 30 hectare terstond uitgeefbare grond op voorraad hebben. Op 

dit moment is dat 37 hectare (1 januari 2013). Opgemerkt wordt dat als uitzondering is 

opgenomen de situatie waarbij door een voorraadvergroting een nergens in Flevoland 

voorkomend en dus uniek vestigingsmilieu wordt toegevoegd. 

Onderhavig plan blijft binnen de grenzen van het bestemmingsplan De Munt A. Er vindt per 

saldo geen uitbreiding van het bedrijventerrein plaats, zie paragraaf 2.2.3. Het plan past 

daarmee binnen de gemeentelijke vestigingsvisie 2013-2017.

2.4.3  Groenbeleidsplan 2010-2014

In het Groenbeleidsplan 2010-2014 staan de ambities van de gemeente Noordoostpolder 

voor het (openbaar) groen. Groenvoorzieningen hebben vele functies. Ze zorgen voor 

leefbaarheid, bepalen het straatbeeld en bieden ruimte voor maatschappelijke doeleinden 

zoals sport, spel en recreatie. En ze hebben betekenis voor landschap, cultuurhistorie en 

natuurontwikkeling.

Het Groenbeleidsplan bevat beleid voor de inrichting, het beheer en het gebruik van 

groenvoorzieningen in de Noordoostpolder. Een deel van dat beleid is relevant bij het 

opstellen van ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen. Dat geldt in het bijzonder 

voor de volgende ambities:

groen is een integraal onderdeel van de gehele (openbare) ruimte. Bij planvorming, 

inrichting en beheer horen elementen zoals woningen, wegen, voortuinen, 

straatverlichting en groenvoorziening in hun onderlinge samenhang te worden bekeken;

groen mag geen afbreuk doen aan de (sociale en verkeers)veiligheid, maar moet deze 

waar mogelijk juist versterken;

behoud van de erfsingels, de dorpsbossen, de wegbeplantingen en de centrale 

brinkachtige groene ruimtes in de dorpen;

openbaar groen beheergericht aanleggen. Dit betekent: 

1. groen bij voorkeur centreren in de wijk en voldoende ruimte voor de beplanting 

reserveren (met name voor bomen);
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2. logische grenzen tussen gemeentelijk groen en particuliere tuinen;

3. zo min mogelijk obstakels en lastige vormen in de plantvakken.

Het Groenbeleidsplan 2010-2014 is op 7 oktober 2010 vastgesteld door de gemeenteraad 

van Noordoostpolder.

Bij de aanpassing van de interne wijze van ontsluiting van het bedrijventerrein wordt 

aangesloten op de bestaande wegen en groenstroken. Het plan past daarmee binnen de 

regels van het Groenbeleidsplan 2010-2014.

2.4.4  Duurzame gemeente

De gemeentelijke organisatie wil zelf het goede voorbeeld geven op het gebied van milieu en 

duurzaamheid. Zij wil zorgen voor een goed bedrijfsintern milieuzorgsysteem, diensten en 

producten zoveel mogelijk duurzaam inkopen, energiegebruik van gemeentelijke gebouwen 

verminderen en energie gebruiken die duurzaam is opgewekt.

De provincie Flevoland en de gezamenlijke Flevolandse gemeenten, verenigd in het Netwerk 

Duurzaam Bouwen Flevoland, hebben het manifest "Nieuw Flevolands Peil" opgesteld. Op 10 

juni 2005 hebben de opstellers, partijen uit de bouwwereld, energie- en 

waterleidingbedrijven en de vereniging Natuur en Milieu Flevoland het manifest 

ondertekend. De ondertekening van het manifest vormt het startsein om te komen tot 

regionale afspraken die leiden tot woningen en een woonomgeving waar het prettig, gezond 

en comfortabel wonen is. Het manifest en de te maken afspraken richten zich zowel op 

nieuwbouw als op bestaande bouw.

Ambitie voor bedrijventerreinen

Duurzame bedrijventerreinen dragen bij aan een verdere verbetering van de leefomgeving. 

Hiertoe wordt samen met het bedrijfsleven een actieprogramma ontwikkeld en worden 

binnen de gemeentelijke organisatie milieu-, water-, ruimtelijke en economische belangen 

integraal benaderd. De samenwerking tussen bedrijven en bedrijven en overheden is gericht 

op het verminderen van grondstoffengebruik en milieubelasting, efficiënt ruimtegebruik en 

verbetering van het bedrijfseconomische resultaat. Uitgangspunt is de "Handreiking 

duurzame kwaliteit op bedrijventerreinen" (provincie Flevoland 2000).

Voor het ontwikkelen van duurzame bedrijventerreinen en het duurzaam ontwikkelen van 

bestaande bedrijventerreinen is de gemeente afhankelijk van medewerking en initiatieven 

van het bedrijfsleven. Op dit punt zijn nog weinig resultaten geboekt. Wel worden nieuwe 

bedrijven gestimuleerd om hun bedrijfsvoering op een duurzame wijze in te richten. Door 

milieuaspecten in een zo vroeg mogelijk stadium mee te nemen in overleggen wordt er op dit 

punt resultaat geboekt.

Via het opzetten van parkmanagementprojecten oftewel beter bedrijventerreinbeheer 

worden naast duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling ook 

duurzaamheidsaspecten van thema's als afval, energie en water meegenomen. 

2.4.5  Welstandsnota: Ruimte voor kwaliteit en welstandsvrijheid

Op 7 oktober 2010 heeft de gemeenteraad de welstandsnota "Ruimte voor kwaliteit en 

welstandsvrijheid" vastgesteld. De welstandsnota geeft richting aan het welstandstoezicht 

in de Noordoostpolder en voor de inwoners van de gemeente biedt het plan helderheid over 

de welstandsbeoordeling van hun bouwplannen. Zoals de titel van de nota al aangeeft 

wordt onderscheid gemaakt tussen welstandsvrije en niet-welstandsvrije gebieden. De 

selectie van niet-welstandsvrije gebieden heeft plaatsgevonden aan de hand van twee 

criteria: 

De cultuurhistorische betekenis van de bebouwing;

De zichtbaarheid van de bebouwing vanuit belangrijke openbare ruimtes.

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

1. De kernen en beeldbepalende gebieden van Emmeloord;

2. De dorpskernen en beeldbepalende gebieden van Marknesse, Ens, Luttelgeest, Bant, 

Creil, Espel, Tollebeek, Kraggenburg en Rutten;

3. Nagele en Schokland in zijn geheel;

4. Het Landelijk Gebied.

In de welstandsnota is aangegeven dat voor bedrijventerreinen vanwege enerzijds de aard 

van de bebouwing (bedrijfsgebouwen) en de situering (op een bedrijventerrein) geen 

welstandscriteria gelden. De esthetische kwaliteit van de nieuwe bebouwing is over het 

algemeen gemiddeld tot goed. Een argument om een beeldkwaliteitsplan op te stellen kan 

gelegen zijn in het creëren van een samenhangende uitstraling van de bebouwing. 

Beeldkwaliteit

Voor het bestaande terrein (De Munt A) geldt, dat voor bepaalde gronden nadere eisen 

kunnen worden gesteld ten aanzien van de beeldkwaliteit van het bedrijfsgebouw en de 

inrichting van de bedrijfspercelen. Het gaat hierbij om gronden langs de 

hoofdinfrastructuur en op het Ecopark. Bedoelde gronden worden op de verbeelding 

(plankaart) voorzien van een aanduiding. In dat kader is in het vigerende bestemmingsplan 

de paragraaf beeldkwaliteit (§7.3) vastgesteld als welstandsbeleid en maakt daarmee 

onderdeel uit van het welstandsbeleidsplan. Deze welstandparagraaf is hieronder integraal 

opgenomen.

Bij de realisering van bedrijfsgebouwen die worden gesitueerd langs de nieuwe oostelijke 

randweg en de Marknesserweg dient rekening te worden gehouden met de onderstaande 

beeldkwaliteitscriteria.

Alle bedrijfsfuncties (inclusief opslag en stalling) dienen in één samenhangende 

bouwmassa te worden ondergebracht, waarbij wel onderscheid kan worden gemaakt in 

de verschillende onderdelen van het bedrijf door middel van een geleding van de 

bouwmassa. Indien het bedrijfsgebouw een vloeroppervlakte heeft van meer dan 5.000 

m2, mag de bouwmassa in meerdere gebouwen worden ondergebracht. 

Het gebouw dient te worden gesitueerd in een ruime en groene omgeving. 

Parkeren bij voorkeur oplossen binnen de bouwcontouren. Waar dat niet mogelijk is 

wordt het parkeren zoveel mogelijk uit de zichtlocaties gerealiseerd. Het parkeren dient 

plaats te vinden achter de voorgevelrooilijn en dient aan het zicht vanaf de openbare 

weg te zijn onttrokken door middel van verlaging van parkeerterreinen, beplanting 

(hagen); het onbebouwde voorerf dient op een groene wijze te worden ingericht. 

De gevel of hoek van het gebouw gericht naar de oostelijke randweg dient een 

representatief uiterlijk te hebben. De representatieve zijde dient met name functies te 

bevatten, zoals kantoor- en vergaderruimtes, die gebaat zijn bij een vrij uitzicht, of 

representatieve werkruimtes en hoofdentrees. 

Hekwerken waarmee bedrijfspercelen kunnen worden afgesloten dienen bij voorkeur in 

het verlengde van de voorgevel(rooilijn) te worden geplaatst. Indien de hekwerken 

vanwege veiligheidsoverwegingen voor de voorgevel noodzakelijk zijn dienen zij op een 

passende wijze in de omgeving te worden geplaatst. 

Reclame-uitingen zijn ondergeschikt. Reclame uitingen van individuele ondernemingen 

moeten bij voorkeur op de gevel geplaatst worden onder de daklijn. Reclame-uitingen 

op het dak dienen voorkomen te worden. 

Voor het Ecopark geldt net als op het overige bedrijventerrein dat er minder zware 

beeldkwaliteitseisen worden gesteld, maar wel op een wijze dat de 

hoofduitgangspunten gehandhaafd blijven. Het doel ervan is het totstandbrengen van 

een eigen herkenbare identiteit van het Ecopark, waarbij het ecologische en duurzame 

karakter van het Ecopark wordt benadrukt. Met betrekking tot de invulling van de 

afzonderlijke buitenranden van het bedrijvenpark wordt gestreefd naar het creëren van 
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een gemeenschappelijk referentiebeeld waarmee het Ecopark zich naar "buiten" 

presenteert met een samenhangende verschijningsvorm. Intern kan met name rondom 

de hoven sprake zijn van "kleinschaligheid" en van een zekere mate van individuele 

expressie van de bedrijven.

De aansluiting van de hoofdontsluitingsweg op de Betonweg en de Marknesserweg 

(rotonde) moeten zodanig worden vormgegeven dat er een pleinvormige ruimte dan wel 

een poortwerking wordt verkregen. 

De waterboulevard dient een landschappelijke sfeer uit te stralen door gebruik te 

maken van een bomenlaan, natuurlijk uitziende oeverzones en bloemrijke grasstroken. 

De noodzakelijke oeververbindingen of dammen in de waterboulevard worden uniform 

vormgegeven opdat de continuïteit van de watergang zoveel mogelijk blijft 

gewaarborgd. 

De noordelijke randzone moet een representatieve uitstraling krijgen met ondermeer 

kantoren en hoogwaardige bedrijvenfuncties; de groenvoorziening van de zichtzone 

langs de Marknesserweg bestaat uit losse boomgroepen in een bloemrijke grasberm en 

uit een waterpartij met rietkragen.

Ten aanzien van de bedrijfsgebouwen en -kavels zullen de onderstaande algemene 

beeldkwaliteitseisen worden toegepast.

De architectuur van de bebouwing dient bij voorkeur een plastische/duurzame 

uitstraling te bezitten en ten dele voorzien te zijn van dakoverstekken. 

De bouwhoogte bedraagt maximaal 12 meter met bij een aantal percelen een 

ontheffingsmogelijkheid tot 18 meter. 

De naar de hoven toegekeerde gevels zijn relatief hoog en representatief. 

De toe te passen kleuren worden afgestemd op het in het kwaliteitsplan omschreven 

kleurengebruik (Het kwaliteitsplan Eco Bedrijven-/woonpark De Munt 2 te Emmeloord). 

Reclame-uitingen van individuele ondernemers moeten op de gevel geplaatst worden en 

onder de daklijn. Reclame uitingen op het dak dienen voorkomen te worden. 

Naast de algemene beeldkwaliteitseisen worden voor de afzonderlijke zones op het Ecopark 

enkele specifieke beeldkwaliteitscriteria gehanteerd. Uitgangspunt is dat langs de 

belangrijkste ontsluitingen een hoogwaardige beeldkwaliteit vereist is. In de 

stedenbouwkundige uitwerking worden zichtlijnen ingebracht en doorzichten naar het 

landelijk gebied gecreëerd. Bij de uitwerking dient aandacht te zijn voor hoogwaardige 

invulling van de binnenterreinen, de sociale veiligheid, parkeren zoveel mogelijk uit het 

zicht en toepassing van water en groen. 

Bij de realisering van bedrijfsgebouwen die worden gesitueerd in de zichtzone langs de 

Marknesserweg zal naast dan wel in plaats van de algemene beeldkwaliteits-criteria tevens 

rekening worden gehouden met onderstaande beeldkwaliteitscriteria:

de hoofdmassa van een gebouw bestaat voornamelijk uit hout en baksteen. Kozijnen, 

randen en accenten mogen in metaal worden uitgevoerd. 

Alle bedrijfsfuncties (inclusief opslag en stalling) dienen in één samenhangende 

bouwmassa te worden ondergebracht, waarbij wel onderscheid kan worden gemaakt in 

de verschillende onderdelen van het bedrijf door middel van een geleding van de 

bouwmassa. Indien het bedrijfsgebouw een vloeroppervlakte heeft van meer dan 5.000 

m², mag de bouwmassa in meerdere gebouwen worden ondergebracht. 

Het (bedrijfs)gebouw dient te worden gesitueerd in een ruime en groene omgeving 

waarbij het privé-groen op een logische wijze overgaat in het openbare groen. Een zone 

van de bedrijfspercelen die direct grenst aan de Marknesserweg zal om de gewenste 

groene inrichting krijgen ook de bestemming "groen" krijgen. 

De oeverzone van de waterpartij ten zuiden van de Marknesserweg dient eenduidig en 

uniform te worden vormgegeven. 

De beplanting langs de Marknesserweg en waterpartij dient uniform te worden 

vormgegeven en qua samenstelling aan te sluiten bij plantensoorten die aangebracht 
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zijn in de noordzuid gerichte bosstroken. 

De gevel of hoek van het gebouw gericht naar de openbare ruimte dient een 

representatief uiterlijk te hebben. 

De bouwhoogte van kantoorgebouwen gesitueerd op de kavels langs de Marknesserweg 

kunnen middels ontheffing tot maximaal 18 meter worden verhoogd. 

Parkeren voor vrachtwagens op eigen erf dient aan het zicht vanaf de Marknesserweg te 

zijn onttrokken. 

Op de onbebouwde erven in de zichtzone langs de Marknesserweg mag geen opslag 

plaatsvinden. De afhandeling van goederen dient aan het zicht vanaf de Marknesserweg 

te worden onttrokken en dient bij voorkeur inpandig te geschieden. 

Bij de realisering van bedrijfsgebouwen die worden gesitueerd in de zone langs de 

Zwolse Vaart dient naast dan wel in plaats van de algemene beeldkwaliteitscriteria 

tevens rekening te worden gehouden met onderstaande kwaliteitscriteria:

de hoofdmassa van een gebouw bestaat voornamelijk uit hout en baksteen. Kozijnen, 

randen en accenten mogen in metaal worden uitgevoerd. 

Parkeren voor vrachtwagens op eigen erf dient aan het zicht vanaf de Marknesserweg te 

zijn onttrokken. 

Op de onbebouwde erven in de zichtzone langs de Zwolse Vaart mag geen opslag 

plaatsvinden. 

Bij de realisering van bedrijfsgebouwen die worden gesitueerd langs de 

hoofdontsluiting van het bedrijventerrein dient naast dan wel in plaats van de 

algemene beeldkwaliteitscriteria tevens rekening te worden gehouden met 

onderstaande kwaliteitscriteria:

De gevel of hoek van het gebouw gericht naar de hoofdontsluiting is relatief hoog en 

dient een representatief uiterlijk te hebben. Hoekpanden hebben twee representatieve 

gevels. 

De hoofdingang van het bedrijf alsmede eventuele showrooms met een open karakter en 

of werkruimtes met een representatief karakter, bevinden zich aan de zijde van de 

hoofdontsluiting. 

Het voorerf van de bedrijven is open en groen ingericht en kan deels worden gebruikt 

voor bezoekersparkeren. 

Op de onbebouwde erven in de zone langs de hoofdontsluiting mag geen opslag 

plaatsvinden.

Samenvatting vertaling beeldkwaliteit 

Onderhavige paragraaf wordt gebruikt bij de welstandstoets voor nieuwe bouwplannen 

vallend in het betreffende gebied. Een aantal beeldkwaliteitscriteria zijn direct vertaald in 

de planregels. Het gaat om criteria waarbij dit planologisch-juridisch mogelijk is. 

Daarnaast kunnen de beeldkwaliteitscriteria als input dienen voor het nieuw op te stellen 

beheerplan van en voor het Ecopark. Tot slot wordt opgemerkt dat de gemeente een nieuwe 

welstandsnota aan het voorbereiden is, waarin de beeldkwaliteiteisen integraal worden 

verwerkt.

2.4.6  Archeologie

Op 4 oktober 2007 heeft de gemeenteraad de archeologische basis- en beleidsadvieskaart 

inclusief bijbehorende rapportage vastgesteld als gemeentelijk toetsingskader. Op de 

archeologische beleidsadvieskaart is duidelijk aangegeven in welke gebieden er onderzoek 

gedaan moet worden en in welke gebieden onderzoek achterwege kan blijven. Ook wordt 

vermeld in welke mate er archeologische waarden verwacht worden of beschermd zijn. In 

paragraaf 4.3 wordt ingegaan op de verwachtingswaarde voor het plangebied. 
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2.4.7  Conclusie

De ontwikkeling van het bedrijventerrein is opgenomen in de gemeentelijke structuurvisie 

2025 en past binnen het gemeentelijk beleid. 
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Hoofdstuk 3  Planbeschrijving

3.1  Bestaande situatie

Het plangebied ligt ten oosten van de A6. Het maakt deel uit van bedrijventerrein De Munt A. 

In de huidige situatie is het plangebied deels onbebouwd. 

Uitbreiding Koopman

In het vigerende bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemmingen 'Bedrijventerrein - 

4', 'Groen' en 'Verkeer'. De als bedrijventerrein bestemde terreinen kennen verschillende 

maximale bouwhoogtes, die zijn aangegeven door middel van scheidingslijnen. Het meest 

oostelijke vlak heeft een maximale bouwhoogte van 12 m. Het meest westelijke vlak kent een 

maximale bouwhoogte van 25 m en voor het tussenliggende vlak is dit 18 m. 

Van Staveren

In het vigerende bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming 'Bedrijventerrein - 4'. 

Voor een beperkt deel van de grond geldt een maximale bouwhoogte, die is aangegeven door 

middel van scheidingslijnen. Het meest oostelijke deel van het bouwvlak heeft een maximale 

bouwhoogte van 12 m. 

Wonen/werken

In het plangebied zijn geen woningen aanwezig. Er zijn in het oostelijke gedeelte slechts 

enkele bedrijven gevestigd. Het terrein Van Staveren is nog onbebouwd. Ten zuiden van dit 

deelgebied bevindt zich een ESSO-tankstation zonder LPG. Het bestemmingsplan biedt wel de 

mogelijkheid voor de verkoop van LPG. In dat kader is een 'veiligheidszone - lpg' opgenomen.

Infrastructuur

Het plangebied 'Koopman' wordt aan de oostzijde omsloten door een erfontsluitingsweg die 

parallel loopt aan de Kuinderweg (provinciale weg N331). Door het gebied loopt de weg 

Franc die ten noorden en ten zuiden van het plangebied aantakt op deze parallelweg. Het 

perceel Van Staveren wordt aan de noordzijde ontsloten via de Euro.

Water/groen

Koopman

Langs de weg Franc is aan weerszijden een groenstrook opgenomen. Ook is er aan de 

westzijde van het plangebied een groenstrook bestemd tussen de verschillende percelen van 

het bedrijventerrein.

In figuur 3.1 is de voorkant van de bestaande bedrijfsbebouwing weergegeven. In figuur 3.2 

het zicht op het bedrijf vanaf de Kamperweg.

Figuur 3.1: Koopman, voorzijde huidige situatie
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Figuur 3.2: Koopman,  skyline vanaf de Kamperweg 

Van Staveren

Aan de noord- en westzijde van dit deelgebied is een groenstrook en een watergang 

aanwezig. In figuur 3.3 is het perceel gezien vanaf de Euro  weergegeven (links) en 

deelgebied bekeken vanaf de Franc (rechts).

 

Figuur 3.3. Van Staveren

3.2  Toekomstige situatie

Kader

De ruimtelijke visie voor het gehele bedrijventerrein De Munt is een aantal jaren terug, naar 

inzichten en behoeften van toen, opgesteld en samen met het Bestemmingsplan Emmeloord, 

de Munt A op 24 juni 2010 vastgesteld. Ten behoeve van nieuwe ontwikkelingen en om te 

blijven voldoen aan de behoeften van nu is de ruimtelijke visie geactualiseerd.

De visie in 2010 is opgesteld vanuit de wetenschap dat de (cultuurhistorische/identiteits-) 

waarde van de Noordoostpolder zeer groot is,  maar tegelijkertijd er behoefte is om te 

blijven verbeteren en investeren in de toekomst om dit gebied blijvend op de kaart te zetten. 

Locatie de Munt heeft een prachtige en zeer functionele ligging wat gezien en volop, maar 

zorgvuldig, benut mag worden. Wegens de kansrijke ligging en omvang, maar ook om 

zorgvuldige aansluiting op de directe omgeving te waarborgen is het gebied opgedeeld in 

deelgebieden, met de filosofie, enerzijds reagerend op het schaalniveau van het stedelijk 

lichaam en het anderzijds op het schaalniveau van het landelijk gebied. 

Door hogere verwachtingen van groei van werkgelegenheid, de komst van een 

Zuiderzeespoorlijn en hogere ambitieniveau in die tijd is rekening gehouden met een enorme 

schaalsprong.
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Figuur 3.4: Ruimtelijke visie 2010

Gebied 1.

Ten oosten van de A6, bedoeld voor hoogbouw, boven 35 meter met hoogwaardige 

architectuur in een parkachtige setting.

Gebied 2.

Een hoogwaardige begeleidende bebouwing en tegelijkertijd een buffer tussen de hogere 

elementen uit het gebied 1 en de lagere elementen in het landelijke gebied en langs het 

Zwolse Vaart, het gebied 4.

Gebied 3.

Het “binnenterrein” met een maximale bouwhoogte van 35 meter en de mogelijkheid voor 

een speelse skyline.

Gebied 4.

Gebied gericht op de Zwolse Vaart en het landelijk gebied met ruimte voor kleinschalige 

bebouwing.

Gebied 5.

Overgangsgebied tussen het gebied 2 en het landelijk gebied met bebouwing van maximaal 

3 bouwlagen.

Gebied 6.

Optionele toekomstige uitbreidingsgebied.  

Beoogde situatie

Koopman

De initiatiefnemer, Koopman International B.V. (internationale groothandel voor o.a. tuin- 

en huisartikelen, gereedschap en speelgoed) wil zijn huidige distributiecentrum van 

200.000 m2 verder en aansluitend op de bestaande pand in twee fases uitbreiden. De 1e 

fase betreft een uitbreiding van 4 ha en 35 meter hoog en de 2e fase nogmaals 5 ha, deels 35 

meter en deels 18 meter hoog, zie ook de afbeelding hieronder. De eerste 4 ha grond zijn al 

gekocht door Koopman.
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Figuur 3.5: Gefaseerde uitbreiding Koopman

De essentie van de ruimtelijke visie uit 2010 blijft onveranderd van kracht. Deze ziet in de 

algemene behoefte en biedt ruimte aan unieke concepten. De voorspelde grote schaalsprong 

zal de komende tijd meer een incidentele schaalsprong betekenen. Dit heeft echter geen 

gevolgen voor de visie die eronder ligt. 

Kansen / Statements

Het plan van Koopman biedt de volgende kansen:

Ruimte bieden aan unieke concepten, in de lijn van de structuurvisie van de 

Noordoostpolder.

Stagnatie economische ontwikkeling tegengaan; 

Voortbouwen op en versterking van de skyline, zichtbaar en aantrekkelijk vanuit de 

verte.

Samenhangende uitstraling van de losse bebouwing;

Versterking van de identiteit van enerzijds het grootste distributiecentrum en anderzijds 

van de Noordoostpolder.

Inzetten op duurzaamheid, duurzame energieproductie, enorme dakoppervlak 

omvormen tot een duurzame (zonnepanelen) park.

Inspelen op klimaateffecten, water- en hitteoverlast.

architectonische (detail)elementen combineren met waterafvoer /-bergingopgave;

Inside-Out, de innovatie en high-tech die zich aan de binnenkant afspeelt ook aan de 

buitenkant laten zien/toepassen.

Beoordeling / referenties

Hieronder enkele referenties in relatie tot bovenstaande kansen:
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Referentie Wehkamp;

Het (grootste) geautomatiseerde e-commerce distributiecentrum ter wereld. Het complex 

heeft een oppervlakte van 53.000 vierkante meter. Op het dak van het pand in Zwolle ligt een 

groot zonnepanelenveld. Volgens Wehkamp is dit het grootste zonnepanelenveld van 

Nederland. Dit voorziet in een groot deel van de energiebehoefte van het distributiecentrum. 

Verder wordt er onder meer gebruikgemaakt van warmte-koudeopslag.
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Referentie Polderdak;

Het Polderdak is een groen dak met een verhoogde capaciteit om regenwater op te slaan, 

vast te houden en vertraagd af te voeren. Het dak maakt een aanzienlijk gedeelte van het 

verharde oppervlak uit en biedt om die reden een enorme potentie. Daarnaast biedt het alle 

voordelen van een regulier groendak, zoals koeling van het gebouw, koeling van de stad, 

filtering van gif- en fijnstoffen, geluiddemping, verlengde levensduur van de dakbedekking 

en waardestijging van het vastgoed.

Het Polderdak is standaard uitgerust met een groen dak, maar er zijn ook mogelijkheden om 

het oppervlak als begaanbare daktuin of moestuin in te richten. Ook zonnepanelen kunnen 

worden geïntegreerd. Door Polderdaken toe te passen worden de daken een integraal 

onderdeel van het waterbeheer in de stad.

Referentie De PowerWindow;

PowerWindow is een stroomopwekkende ruit. Deze wordt dit jaar voor het eerst toegepast 

bij een Nederlands gebouw, een kantoorpand in Nijmegen krijgt een aantal PowerWindows. 

Als de resultaten positief zijn, kunnen hele kantoren in de toekomst worden voorzien van 

stroomopwekkende ruiten.

De PowerWindow is ontwikkeld door de Nederlanders Ferdinand Grapperhaus en Willem 

Kesteloo. Als studenten van de TU Delft ontvingen ze voor hun product vorig jaar de ‘Living 

Daylights Innovation Award’. De PowerWindow is een raam met een luminicerende coating 

die een deel van het zonlicht ‘vangt’ en via zonnecellen aan de rand van het raam, omzet in 
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stroom. Het invallende zonlicht brengt sommige elektronen in de coating in een hogere 

energietoestand, waarna ze terugvallen en weer licht uitzenden. Dit luminescentielicht kan 

vervolgens niet meer ontsnappen en wordt naar de randen van het raam geleid. Daar zetten 

zonnecellen het licht vervolgens om in elektriciteit. 

Interesse uit Dubai

‘Per vierkante meter glas kun je ongeveer een laptop van stroom voorzien’, zegt Kesteloo 

tegen RTL Nieuws. De bedenkers van de PowerWindow zeggen verder dat er veel 

belangstelling is voor de energieopwekkende ramen. Zelfs sjeiks uit Dubai hebben interesse 

getoond.

Het initiatief van Koopman sluit aan op de visie en het overig beleid van gemeente 

Noordoostpolder. Deze ontwikkeling heeft een individueel karakter maar maakt ook deel uit 

van een ensemble (een ensemble is een architectonisch en stedenbouwkundige 

compositorisch geheel van bebouwing en omgeving). In die zin heeft dit initiatief een 

enorme inpact en met betrekking tot een gewenste samenhangende uitstraling en een 

zorgvuldige inpassing op de locatie en in de omgeving wordt deze voorzien van 

beeldkwaliteitseisen. Hieronder een paar illustraties voor beeldvorming van de omvang van 

de ontwikkeling en haar inpact op de omgeving.

Koopman, illustratie huidige skyline vanaf de Kamperweg

Koopm

an, illustratie skyline na gewenste uitbreiding

Van Staveren

Voor dit deelgebied geldt dat het bouwvlak van het perceel in beperkte mate in noordelijke 

richting wordt uitgebreid. De bestaande regels blijven onverkort gelden. De essentie van de 

ruimtelijke visie uit 2010 blijft onveranderd van kracht. In onderhavig plan wordt wel direct 

toegestaan om tot in de noordelijke en oostelijke perceelsgrens te bouwen. In het vigerende 

bestemmingsplan was dat alleen mogelijk via een binnenplanse afwijking.

In onderstaande figuur is een impressie van de beoogde bebouwing op het perceel Van 

Staveren weergegeven.
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Beeldkwaliteit

Algemeen

Een aangename, aantrekkelijke en kwalitatieve woon- en werkomgeving is een publiek 

belang. Om dit te waarborgen en ten behoeve van een betere inpassing en 

uitvoeringskwaliteit van initiatieven worden er beeldkwaliteitseisen gesteld.

Dit geldt voor initiatieven op de meer representatieve- en zichtlocaties maar ook voor 

grootschalige initiatieven.

Plaatsing

Bebouwing voegt zich toe in haar omgeving, in de lijn van de onderliggende visie; 

Bebouwing richt zich naar de openbare ruimte;

Bebouwing dient te worden gesitueerd in een zoveel mogelijk groene setting.

Vormgeving

De vormgeving is representatief maar overwegend rustig met respect voor de maat en 

schaal van de bestaande bebouwing in de directe omgeving;

Per kavel is er één hoofdmassa waarbij wel onderscheid gemaakt wordt in de 

verschillende onderdelen door middel van accenten en geledin (ggeleding: bouwdelen 

die, naast of boven elkaar, door in- of uitspringen of door accentuering van elkaar 

verschillen);

Entreepartijen en kantoren worden als accent vormgegeven;

Accenten in hoogte hebben een stedenbouwkundige aanleiding;

Indien het bedrijfsgebouw een vloeroppervlakte van meer dan 5.000m2 heeft, mag de 

bouwmassa in meerdere bouwmassa’s ondergebracht worden mits deze een 

samenhangende uitstraling krijgen;\

Bouwmassa’s zijn herkenbaar als zelfstandige eenheden zonder grote onderlinge 

contrasten of maken deel uit van een ensemble;

Wijzigingen en toevoegingen worden afgestemd op de architectuur van het bestaande

Materialen, kleuren en detailleringen

Gevels zijn van baksteen, plaatmateriaal, staal, aluminium met glas of beton;

Grote vlakken hebben een zichtbare structuur;

Kleuren zijn gedekt zonder onderlinge contrasten;

Materialen en kleuren van wijzigingen en toevoegingen zijn afgestemd op het

bestaande.

Reclame-uitingen

Hiervoor wordt verwezen naar de welstandsnota, onder reclame uitingen voor 

Bedrijventerreinen.

Overig

Het parkeren, opslag en stalling dient zoveel mogelijk aan het zicht vanaf de openbare weg 
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te zijn onttrokken o.a. door deze achter de bebouwing te situeren, of door middel van 

terreinverlaging ten behoeve van parkeren en/of een groene aankleding/beplanting.

3.3  Bestemmingen en aanduidingen

De in het plangebied voorkomende bestemmingen zijn:

Bedrijventerrein - 4. 

Groen. 

Verkeer. 

Voorts is in het plan sprake van bouw- en maatvoeringsaanduidingen. Die aanduidingen 

worden in de regels verklaard. 

Voor het perceel Koopman geldt voor een deel van de gronden een maximum 

bebouwingspercentage van 82%. Dit is gemotiveerd in paragraaf 2.2.3

Op het perceel Van Staveren is de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' opgenomen. Dit is 

conform het vigerende plan. Binnen deze aanduiding is vestiging van beperkt kwetsbare en 

kwetsbare objecten uitgesloten. Voor de gronden geldt tevens een aanduiding 'minimum 

bebouwingspercentage terrein (%), die inhoudt dat het bebouwingspercentage van het 

bouwvlak niet minder zijn dan 10 procent..
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Hoofdstuk 4  Milieu- en omgevingsaspecten

4.1  Milieuaspecten

Bij de voorbereiding van een bestemmingsplan moet worden nagegaan of er milieuaspecten 

zijn (in of nabij het plangebied) die een belemmering (kunnen) vormen voor de in het 

plangebied opgenomen functies. 

4.1.1  Bodem

Bij het opstellen van een bestemmingsplan dient onderzoek te worden gedaan naar de 

kwaliteit van de bodem. In het kader van het vigerende bestemmingsplan De Munt A en de 

daaraan voorafgaande bestemmingsplannen is dit gedaan. Op basis van de huidige 

informatie is voldoende inzicht verkregen in het gebruik en de mogelijke aanwezigheid van 

bodembedreigende activiteiten en/of bodemverontreinigingen. Het is aannemelijk dat de 

bodemkwaliteit in het plangebied gelijk gebleven is sinds de vaststelling van het 

bestemmingsplan De Munt A. De conclusies worden in dit plan overgenomen: het aspect 

bodem is geen belemmering voor de uitvoering van het plan. Bij de aanvraag 

omgevingsvergunning voor het bouwen zal een verkennend bodemonderzoek worden 

opgesteld. Hiermee is het aspect bodem voldoende geborgd.

4.1.2  Geluid

De Wet geluidhinder (Wgh) beoogt een samenhangend stelsel te bieden ter beperking en ter 

voorkoming van geluidhinder, met als doel de bescherming van mens en milieu. 

Hoofdstuk V van de Wgh geeft regels die in acht genomen moeten worden, indien binnen het 

plangebied inrichtingen gevestigd zijn, dan wel kunnen worden gevestigd, die onder andere 

door het productieproces als uitermate hinderlijk moeten worden beschouwd ofwel "grote 

lawaaimakers". Op grond van artikel 41 van de Wet geluidhinder worden bij algemene 

maatregel van bestuur categorieën van inrichtingen aangewezen die in belangrijke mate 

geluidhinder kunnen veroorzaken. Hieraan is uitvoering gegeven in artikel 2.4 van het 

Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer.

Omdat in het plangebied dergelijke inrichtingen niet zijn gewenst, is in de planregels een 

bepaling opgenomen ter wering van deze bedrijven. 

Ingevolge het bepaalde in de Wet geluidhinder heeft in beginsel iedere weg een geluidszone. 

Een dergelijke zone geldt niet voor wegen die gelegen zijn binnen een als woonerf 

aangewezen gebied of wegen waarvoor een maximumsnelheid van 30 km/uur geldt.

Bij de voorbereiding van de vaststelling van een bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk 

betrekking heeft op gronden binnen een dergelijke geluidszone, wordt akoestisch onderzoek 

ingesteld. Op grond van de Wet geluidhinder zijn alle wegen gezoneerd, met uitzondering 

van woonerven en wegen met een maximumsnelheid van 30 km/uur. Wanneer 

geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone wordt opgericht, dient akoestisch onderzoek 

plaats te vinden. Aangezien binnen het bestemmingsplangebied geen geluidsgevoelige 

bebouwing (zoals scholen en dergelijke) wordt opgericht, kan geluidsonderzoek achterwege 

blijven.

Het bestemmingsplan biedt echter wel de mogelijkheid tot het realiseren van een interne 

ontsluitingsweg op een nieuwe locatie. Dit betreft een gezoneerde weg met een 

snelheidslimiet van 50 km/uur . Binnen de bebouwde kom bedraagt de zonebreedte die voor 

dit soort wegen gerekend vanuit de wegas in acht moet worden genomen 200 meter. Indien 

zich geluidsgevoelige bebouwing binnen deze zone bevindt, dient een akoestisch onderzoek 
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plaats te vinden. Dit is niet het geval. De dichtstbij gelegen woning ligt op meer dan 500 

meter afstand.

Het aantal vierkante meters te bebouwen oppervlak neemt naar aanleiding van het plan per 

saldo niet toe. De verkeerscijfers zullen dan ook niet veranderen. Bovendien zal de beoogde 

uitbreiding van het bedrijf Koopman gebruikt worden voor opslag. De grotere toegestane 

bouwhoogte zal daarom niet leiden tot een toename van het aantal werknemers. 

Uitgangspunt is dat het aantal vrachtwagens dat het bedrijf bezoekt gelijk blijft aan de 

huidige situatie, zijnde circa 80 à 100 vrachtwagenbewegingen. Omdat de 

verkeersintensiteit niet significant zal toenemen is er geen sprake van een toename vanwege 

wegverkeerslawaai.

De Wet geluidhinder verzet zich derhalve niet tegen de uitvoering van dit plan.

4.1.3  Bedrijven en milieuzonering

Met de voorbereiding van dit bestemmingsplan dient te worden nagegaan welke bronnen in 

of nabij het plangebied een belemmering kunnen vormen ten opzichte van in of nabij het 

plangebied aanwezige gevoelige functies als wonen. 

In dat kader worden in de VNG- brochure "Bedrijven en milieuzonering" (2009) 

richtafstanden gegeven die te opzichte van milieugevoelige functies moeten worden 

aangehouden. Door voldoende afstand in acht te nemen tussen milieubelastende 

activiteiten (zoals bedrijven) en gevoelige functies (zoals woningen en scholen) worden 

hinder en gevaar voorkomen en wordt het bedrijven mogelijk gemaakt zich binnen 

aanvaardbare voorwaarden te vestigen. 

In de richtafstandenlijsten wordt onderscheid gemaakt naar richtafstanden voor de 

ruimtelijk relevante milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De grootste van de vier 

richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie. 

Onderstaand het verband tussen de afstand en de milieucategorie:

milieucategorie grootste richtafstand 

1 10 meter 

2 30 meter 

3.1 50 meter 

3.2 100 meter 

4.1 200 meter 

De factoren, die hebben geleid tot de indeling in categorieën dienen als indicatief te worden 

beschouwd, met dien verstande dat de bepalende "grootste afstand" niet mag worden 

overschreden indien daardoor een bedrijfsactiviteit ontstaat die niet meer past binnen de 

indeling. De Staat is gebaseerd op het gemiddelde bedrijfstype. Daardoor kan de 

milieubelasting van de binnen dit type voorkomende bedrijven onderling nogal verschillen. 

Deze verschillen kunnen voortvloeien uit:

bedrijfsgrootte, productiecapaciteit opgesteld vermogen, aantal productiemedewerkers, 

terreinoppervlakte en dergelijke; 

verouderingsgraad, nieuwe ontwikkelingen; 

productiewijze.

Op de gronden met de bestemming Bedrijventerrein - 4 zijn in het vigerende 

bestemmingsplan bedrijven tot en met categorie 4.1 toegestaan. In onderhavig plan wordt 

die bestemming gehandhaafd en voor wat betreft het deelgebied Koopman ook toegekend 

aan de gronden die nu nog de bestemming Verkeer en Groen hebben. Binnen een afstand van 

200 meter zijn geen milieugevoelige bestemmingen aanwezig. Dit betekent dat de toegestane 

bedrijfsactiviteiten passen binnen de omgeving. Dit betekent ook, dat de bedrijfsactiviteiten 

in de omgeving geen belemmering ondervinden vanwege dit plan.
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4.1.4  Luchtkwaliteit

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in de Wet 

milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende bijlagen. Op 

basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden vastgesteld, 

indien:

aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet 

leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 van de Wet Milieubeheer opgenomen 

grenswaarde, of 

aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, leiden tot 

een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende 

stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, 

de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een samenhangende maatregel of een 

optredend effect, of 

aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet in 

betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof 

waarvoor in bijlage 2 een grenswaarde is opgenomen, of 

het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (in werking getreden per 

01-08-2009).

Ruimtelijk-economische besluiten die "niet in betekenende mate" bijdragen aan de 

concentraties in de buitenlucht van stoffen waarvoor bijlage 2 van de Wet milieubeheer een 

grenswaarde bevat, worden niet langer, zoals voorheen, individueel getoetst aan die 

grenswaarden. Als gevolg daarvan kunnen tal van kleinere projecten doorgang vinden, ook 

in situaties waar nog niet aan de grenswaarden wordt voldaan. De effecten van deze 

projecten op de luchtkwaliteit worden verdisconteerd in de trendmatige ontwikkeling van de 

luchtkwaliteit, zoals beschreven in het Nationaal Samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit 

(NSL).

Bij besluitvorming is het dus van belang om te bepalen of een initiatief "niet in betekenende 

mate" bijdraagt aan de luchtkwaliteit. In de algemene maatregel van bestuur “Niet in 

betekenende mate” (Besluit NIBM) en de ministeriële regeling NIBM (Regeling NIBM) zijn 

uitvoeringsregels vastgelegd die betrekking hebben op het begrip NIBM. 

Het begrip "niet in betekenende mate" is gedefinieerd als 3% van de grenswaarde voor NO2 

en PM10. In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, 

kantoor- en woningbouwlocaties) opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de 

luchtverontreiniging. Deze gevallen kunnen zonder toetsing aan de grenswaarden voor het 

aspect luchtkwaliteit uitgevoerd worden.

Vooralsnog geldt dat:

voor woningbouwlocaties met minder dan 1.500 woningen (in geval van één 

ontsluitingsweg) of 3.000 woningen (in geval van twee ontsluitingswegen met een 

gelijkmatige verkeersverdeling) geen beoordeling op luchtkwaliteit meer hoeft plaats te 

vinden; 

voor infrastructuur dat bij minder dan 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten 

gecorrigeerd voor minder congestie) ook geen beoordeling op luchtkwaliteit meer hoeft 

plaats te vinden; 

voor kantoorlocaties is dat bij minder dan 100.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 

ontsluitende weg, of 200.000 m2 brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.

Dit bestemmingsplan maakt per saldo geen uitbreiding van het aantal m2 

bedrijfsbebouwing mogelijk. Het plan leidt niet tot extra verkeersbewegingen (zie paragraaf 

4.5). Daarom kan geconcludeerd worden, dat door de ontwikkeling, die in het onderhavige 

bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, de luchtkwaliteit niet "in betekenende mate" zal 
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verslechteren.

4.1.5  Geur

De Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) geeft normen voor de geurbelasting, die een 

veehouderij mag veroorzaken op een geurgevoelig object (bijvoorbeeld een woning). In de 

Wgv worden geurgevoelige objecten gedefinieerd als: 

Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt 

voor menselijk wonen of menselijk verblijf en daarvoor permanent of een daarmee 

vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt.

De wet bedoelt hiermee woningen, bedrijfswoningen of bedrijfsgebouwen waar langdurig 

mensen worden blootgesteld aan geuroverlast. Opslag, groenvoorzieningen of bijvoorbeeld 

parkeerplaatsen mogen wel in de geurcirkels zijn gelegen.

Binnen een straal van 100 meter rond het bedrijventerrein zijn geen melkveehouderijen en 

paardenmaneges aanwezig. Binnen een straal van 1 kilometer zijn geen intensieve 

veehouderijen aanwezig. Binnen een straal van 2 kilometer zijn geen IPPC-bedrijven 

aanwezig.

Geconcludeerd kan worden dat het aspect geur geen belemmering vormt voor de uitvoering 

van het bestemmingsplan.

4.2  Ecologie

Ruimtelijke plannen dienen te worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid in relatie tot 

actuele natuurwetgeving, met name de Flora- en faunawet, Natuurnetwerk Nederland (NNN, 

zijnde de Ecologische Hoofdstructuur) en Natuurbeschermingswet 1998. Er mogen geen 

ontwikkelingen plaatsvinden die op onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op 

beschermde natuurgebieden en/of flora en fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de 

aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee samenhangende consequenties vanuit 

de actuele natuurwetgeving. Dit wordt gedaan op basis van een natuurtoets. 

In ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, is in het kader van de uitvoerbaarheid 

inzicht gewenst in de aanwezigheid van beschermde soorten en gebieden. Er dient te worden 

aangetoond dat het plan uitvoerbaar is. Het doel van de uitgevoerde natuurtoets is het 

opsporen van strijdigheden van de voorgenomen ingreep met de Flora- en faunawet, NNN 

en/of de Natuurbeschermingswet 1998 en het bepalen of de aanvraag van een ontheffing 

noodzakelijk is.

De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, namelijk een soortgericht spoor (Flora- en 

faunawet) en een gebiedsgericht spoor (NNN en Natuurbeschermingswet 1998). De Flora- en 

faunawet richt zich op de bescherming van soorten en de NNN en Natuurbeschermingswet 

1998 op de bescherming van gebieden. Met de Flora- en faunawet en de 

Natuurbeschermingswet 1998 is de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in nationale 

wetgeving geïmplementeerd.

4.2.1  Onderzoek Koopman

In het kader van dit bestemmingsplan is een natuuronderzoek uitgevoerd. De resultaten van 

dit onderzoek zijn beschreven in het rapport Natuurtoets 

Bedrijventerrein De Munt A Emmeloord (Antea Group, 10 december 2015) dat als bijlage 1 is 

bijgevoegd.

Conclusie soortenbescherming

In het plangebied komen mogelijk beschermde soorten voor die negatieve effecten 
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ondervinden.  Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van 

broedvogels op het plangebied.

Rugstreeppad

Het is niet uit te sluiten dat de rugstreeppad in het plangebied voor komt. Om het effect van 

de plannen op de rugstreeppad te kunnen bepalen is een vervolgonderzoek nodig. Dit 

vervolgonderzoek moet plaatsvinden conform de richtlijnen uit de soortenstandaard 

rugstreeppad (RVO, 2014). 

Broedvogels

Er zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde indien ten minste één 

van de volgende maatregelen genomen worden:

1. De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd (voorkeursmaatregel). 

Of in deze periode wordt het plangebied ongeschikt gemaakt voor broedvogels.

2. Het plangebied wordt kort voor aanvang van de werkzaamheden door een deskundig 

ecoloog gecontroleerd op actuele broedgevallen; bij gebleken aanwezigheid van 

broedende vogels moeten de werkzaamheden worden uitgesteld tot na het broedseizoen. 

In onderstaande tabel worden de soorten weergeven die in het plangebied aanwezig zijn 

en/of worden verwacht en zijn de resultaten van de toetsing aan de Flora- en faunawet 

weergegeven. 

Onderzoek moet uitwijzen of de rugstreeppad daadwerkelijk in de planlocatie voorkomt. 

Indien de soort wordt aangetroffen moet, voordat tot uitvoering van het voornemen kan 

worden overgegaan, eerst elders in de omgeving een nieuw leefgebied voor de rugstreeppad 

worden aangelegd. Dit moet worden gerealiseerd binnen een afstand van maximaal 3 

kilometer van het bekende leefgebied van de rugstreeppad. 

In het nieuw aan te leggen leefgebied moeten één of meerdere ondiepe wateren worden 

gecreëerd waarin de rugstreeppad zich kan voortplanten. In de omgeving van het plangebied 

kunnen enkele makkelijk vergraafbare zandruggen worden aangelegd. Hierin kan de 

rugstreeppad zich overdag en in de winter ingraven. De vegetatie moet zo beheerd worden, 

dat deze een open karakter heeft. Struweel en houtwallen kunnen worden aangelegd om de 

uitwisseling van rugstreeppadden tussen gebieden te bevorderen.

Indien de rugstreeppad daadwerkelijk voorkomt op de planlocatie is het bovendien 

noodzakelijk om voor de daadwerkelijke ingreep een ontheffing aan te vragen. Het 

voornemen is om deze onderzoeken uit te voeren in het kader van de 

vergunningenprocedures voor de nieuwbouw. In het kader van de 

bestemmingsplanprocedure moet worden beoordeeld of het plan uitvoerbaar is. Concreet 

betekent dit of verwacht mag worden dat voor de voorgenomen ingreep een ontheffing kan 

worden verkregen.

De rugstreeppad is opgenomen op de bijlage IV van de Habitatrichtlijn. Voor deze soorten 

wordt een ontheffingsaanvraag getoetst aan drie criteria:

1. Reden van openbaar belang, inclusief ruimtelijke ontwikkeling;

2. Instandhouding van de soort;
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3. Alternatieven.

Voor wat betreft het criterium 'alternatieven' wordt opgemerkt, dat het gaat om 

uitbreidingsplannen van een bestaand bedrijf op gronden die al als bedrijventerrein zijn 

bestemd. De uitbreiding van het bedrijf betreft een uitbreiding van de bestaande 

bedrijfsvoering en is dus gelieerd aan de locatie. Verhuizen naar een andere locatie en daar 

uitbreiden of een uitbreiding los van deze locatie elders is bedrijfsmatig / financieel niet 

haalbaar.

Voor ontwikkelingen waarbij effecten op de rugstreeppad optreden kon tot 31 mei 2015 een 

beroep worden gedaan op een generieke ontheffing afgegeven aan de provincie Flevoland. 

Deze ontheffing is verkregen op basis van een soortmanagementplan voor de rugstreeppad 

in de Noordoostpolder. Hierin zijn afspraken gemaakt over het aanleggen en beheren van 

nieuwe leefgebieden voor de rugstreeppad. Op basis van de positieve ervaringen die 

hiermee opgedaan zijn met betrekking tot de instandhouding van de rugstreeppad in de 

Noordoostpolder is de verwachting dat een ontheffingsprocedure succesvol doorlopen kan 

worden.

Daarmee is het aannemelijk dat de Flora- en faunawet de uitvoerbaarheid van het plan niet 

belemmert.

Conclusie gebiedsbescherming

Natuurnetwerk Nederland

Binnen het plangebied is geen NNN-gebied aanwezig. Er is van directe aantasting van de 

NNN dan ook geen sprake. Ook heeft de planontwikkeling geen negatieve effecten op de 

wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland buiten het plangebied. 

Er is daarom geen noodzaak voor een compensatieplan.

Natura 2000

Het plangebied ligt niet in of direct nabij een Natura 2000-gebied. Op basis van de aard en 

omvang van de ontwikkeling en de afstand tot het Natura 2000-gebied zijn effecten op dit 

gebied uit te sluiten. Vervolgstappen in het kader van de Natuurbeschermingswet, zoals het 

opstellen van een voortoets, zijn dan ook niet noodzakelijk

4.2.2  Onderzoek Van Staveren

In het kader van dit bestemmingsplan is een natuuronderzoek uitgevoerd. De resultaten van 

dit onderzoek zijn beschreven in de memo Natuurtoets 

Bedrijventerrein De Munt A Emmeloord, Van Staveren (Antea Group, 7 maart 2016) die als 

bijlage 2 is bijgevoegd.

Conclusie

Voorkomende natuurwaarden vormen in het kader van de natuurwetgeving 

(Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en Faunawet) geen belemmering voor het 

bestemmingsplan. Het plangebied ligt tevens buiten het Natuurnetwerk Nederland. Wel moet 

in het plangebied rekening worden gehouden met algemene broedvogels en moet tijdens de 

werkzaamheden voorkomen worden dat de rugstreeppad zich vestigt in het plangebied. 

Werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd buiten het broedseizoen (globaal van 

half maart tot juli). 

Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het broedseizoen dan wordt het 

plangebied voorafgaan aan het seizoen waarin de werkzaamheden plaatsvinden 

ongeschikt gemaakt voor broedvogels. 

Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat de 

rugstreeppad zich vestigt in het plangebied. Dit kan door plassen in het plangebied af te 

dekken met zeil en door te voorkomen, dat zich voor langere periodes vergraafbaar zand 

in het plangebied aanwezig is. 
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4.3  Archeologie

Archeologische waarden worden in toenemende mate in de planvorming betrokken. Een 

instrument hiervoor is de Archeologische monumentenkaart (AMK), hierop zijn de bekende 

en gewaardeerde vindplaatsen aangegeven. Er zijn in het plangebied geen archeologische 

monumenten bekend. Complementair aan deze kaart zijn de Indicatieve Kaart van 

Archeologische Waarden (IKAW) en de Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart voor 

het grondgebied van Noordoostpolder. Op de speciaal voor de gemeente Noordoostpolder 

ontwikkelde beleidskaart is aangegeven welke gebieden een hoge, een gematigde, dan wel 

een lage verwachtingskans op archeologische vondsten hebben. Verder is op de kaart 

aangegeven waar zich scheepswrakken bevinden en welke gebieden een archeologisch 

monument betreffen. Op basis van de beleidskaart is in 2005 voor het bestemmingsplan "De 

Munt II, fase 2" een archeologisch onderzoek uitgevoerd. In het vigerende bestemmingsplan 

is een archeologische dubbelbestemming opgenomen voor het gebied waar archeologische 

waarden aangetroffen zijn. Op de locaties van het plangebied van voorliggend 

bestemmingsplan is geen trefkans op archeologische waarden. Archeologie vormt dan ook 

geen belemmering voor het bestemmingsplan.

4.4  Externe veiligheid

Van de ramptypes die verband houden met externe veiligheid zijn met name ongevallen met 

brandbare/explosieve of giftige stoffen van belang. Deze ongevallen kunnen nader worden 

onderscheiden in ongevallen met betrekking tot:

inrichtingen; 

vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor. 

4.4.1  Inrichtingen

Er worden in het voorliggende bestemmingsplan geen kwetsbare objecten en geen 

Bevi-inrichtingen mogelijk gemaakt. Het plaatsgebonden risico levert daarom geen 

problemen op. 

Er zijn in de nabijheid van het plangebied geen buisleidingen en transportroutes voor 

gevaarlijke stoffen gelegen. Er kan geconcludeerd worden dat het aspect externe veiligheid 

geen belemmering is het plan.

4.4.2  Buisleidingen

De dichtstbijzijnde gasleiding ligt op ruim 230 m van het plangebied. Deze heeft een 

diameter van 8,63 inch en een werkdruk van 40 bar. Deze brengt volgens de Risicokaart Prof 

op dit moment geen plaatsgebonden risicoknelpunt met zich mee. Er moet rekening worden 

gehouden worden gehouden met een Belemmerende Strook (BS) (=bebouwingsvrije afstand) 

van 5 meter. Daaraan wordt ruimschoots voldaan. In het kader van het vigerende plan is 

destijds een groepsrisicoberekening uitgevoerd voor deze aardgastransportleiding. Voor de 

GR-berekeningen is uitgegaan van het zogenaamde worst-casescenario: van de leiding is het 

groepsrisico berekend voor de situatie waarin volgens het bestemmingsplan de maximale 

mogelijkheden worden benut en zodoende het hoogste groepsrisico oplevert. Uit de 

berekeningen van de Gasunie blijkt dat de zogenaamde FN-curve ruim verwijderd blijft van 

de oriënterende waarde. Het aantal personen dat in het plangebied verblijft verandert door 

dit bestemmingsplan niet. Op basis daarvan wordt gesteld dat externe 

veiligheidsbelemmeringen vanuit buisleidingen zijn uitgesloten.
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4.4.3  Vervoer over weg, water of spoor

Het plaatsgebonden risico is de kans per jaar dat een persoon die onafgebroken en 

onbeschermd op een plaats langs een transportroute verblijft, komt te overlijden als gevolg 

van een incident met het vervoer van gevaarlijke stoffen. Wat betreft het plaatsgebonden 

risico geldt ten opzichte van woningen (kwetsbare objecten) een grenswaarde van 10-6 per 

jaar.

Het groepsrisico is de kans per jaar per kilometer transportroute dat een groep van 10 of 

meer personen in de omgeving van de transportroute in één keer het (dodelijk) slachtoffer 

wordt van een ongeval op die transportroute. Het groepsrisico geeft de aandachtspunten op 

een transportroute aan waar zich mogelijk een ramp met veel slachtoffers kan voordoen en 

houdt daarmee rekening met de aard en dichtheid van de bebouwing in de nabijheid van de 

transportroute. Wat betreft het groepsrisico is de oriëntatiewaarde bij het vervoer van 

gevaarlijke stoffen per transportsegment gemeten per kilometer per jaar:

10-4 voor een ongeval met ten minste 10 dodelijke slachtoffers; 

10-6 voor een ongeval met ten minste 100 dodelijke slachtoffers; 

10-8 voor een ongeval met ten minste 1.000 dodelijke slachtoffers; 

enz.

Weg

Uit het Basisnet Weg blijkt dat de A6 geen 10-6 plaatsgebonden risicocontour (PR) heeft en 

dat een dergelijke contour voor deze wegen ook niet wordt verwacht op basis van het 

hoogste groeiscenario (Global Economy). 

Deze weg heeft verder een groepsrisico (GR), dat zowel in de huidige als in de toekomstige 

situatie beneden de 0,1*oriëntatiewaarde ligt. 

Daarnaast hoeft bij de A6 geen rekening gehouden te worden met een PAG.

Water

De dichtstbijzijnde vaarweg is de Zwolse Vaart, die langs het plangebied loopt. Uit het 

Basisnet Water blijkt dat de Zwolse Vaart geen plaatsgebonden risicocontour heeft van 10-6 

en dat Emmeloord geen (mogelijk) aandachtspunt vormt voor het groepsrisico. 

Spoor

De dichtstbijgelegen spoorlijn is op grote afstand van Emmeloord gelegen, zodat hier verder 

geen aandacht aan hoeft te worden besteed. 

Weliswaar is langs de A6 een zone gereserveerd voor een toekomstige spoorlijn, maar het is 

nog onduidelijk of deze binnen 10 jaar gerealiseerd zal zijn en ook of er dan wel of niet 

transporten van gevaarlijke stoffen over zullen plaatsvinden. 
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4.5  Verkeer

Door de aanpassingen in dit bestemmingsplan voor het perceel van Koopman kan, door 

hoger te bouwen, de opslagcapaciteit toenemen. Binnen het bedrijf is nu niet duidelijk of ze 

in de toekomst gebruik gaan maken van de mogelijkheid om tot 35 meter hoog te bouwen. Of 

hoger bouwen gevolgen heeft voor het aantal verkeersbewegingen is mede afhankelijk van 

de opslagduur van de goederen. Koopman International streeft naar een verder 

optimaliseren van de in- en uitgaande goederenstroom, waarbij het aantal interne 

vervoersbewegingen wordt beperkt. De aanpassingen in dit bestemmingsplan dragen 

hieraan bij. Uitgangspunt is dat het aantal vrachtwagens, dat het bedrijf bezoekt gelijk blijft 

aan de huidige situatie, zijnde circa 80 à 100 vrachtwagenbewegingen. Wel is duidelijk, dat 

er weinig verkeersbewegingen van en naar Koopman plaatsvinden via de Marknesserweg. In 

de toekomst wordt hierin ook geen wijziging verwacht.

4.6  Stikstof

De stikstofemissie neemt niet toe. Uitgangspunt is immers, dat het aantal vrachtwagens, dat 

het bedrijf bezoekt gelijk blijft aan de huidige situatie, zijnde circa 80 à 100 

vrachtwagenbewegingen. De aanpassing voor Koopman omvat een aanpassing van de 

toegestane bouwhoogte. Het aantal m2's dat bebouwd mag worden is gelijk gebleven ten 

opzichte van het vigerende plan. De verkeersintensiteit zal dus niet significant toenemen (zie 

paragraaf 4.5).

4.7  Handhaving

Politiek en samenleving onderkennen steeds nadrukkelijker de cruciale rol van handhaving 

bij het met elkaar verbinden van werkelijkheid en regels. Met dit groeiend besef van het 

belang van handhaving en de jurisprudentie in het bestuursrecht waarin steeds meer de 

beginselplicht tot handhaven is uitgesproken, wordt de noodzaak van een 

handhavingsbeleid benadrukt.

Een vereiste voor een goede handhaving is een handhaafbaar bestemmingsplan. Bij het 

ontwikkelen van de standaardregels voor de dorpen is daarom gekozen voor een zo helder 

mogelijke juridische methodiek. De regels zijn zo geredigeerd, dat deze in de 

toetsingspraktijk goed hanteerbaar zijn. Regels dienen duidelijke normen te bevatten die 

niet voor verschillende uitleg vatbaar zijn en tevens actueel en controleerbaar zijn. 

In de "Kaderstellende nota Integrale handhavingsbeleid" heeft de gemeente 

Noordoostpolder zich tot doel gesteld de kwaliteit en de kwantiteit van de handhaving op 

een hoger niveau te brengen. Deze doelstelling maakt onderdeel uit van de prioriteiten van 

burgemeester en wethouders zoals deze zijn verwoord in het Collegeprogramma. Om de 

handhaving efficiënter en effectiever te laten verlopen in de Noordoostpolder is hiervoor 

een Cluster Handhaving ingesteld. De handhavingsnota is gekoppeld aan een 

uitvoeringsprogramma waarin staat aangegeven op welke wijze de handhaving vorm krijgt 

en hoe deze wordt uitgevoerd. Ten aanzien van ruimtelijke plannen is in de nota vermeld dat 

de handhaving van de gebruiksregels (strijd met de toegelaten activiteiten) prioriteit heeft.
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4.8  Waterparagraaf

4.8.1  Inleiding

De watertoets, zoals deze in het kader van ruimtelijke plannen dient te worden uitgevoerd is 

het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen 

van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten. De watertoets 

wordt uitgevoerd binnen de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke 

ordening en water. De watertoets vormt de verbindende schakel tussen het waterbeheer en 

de ruimtelijke ordening. In dit kader worden dan ook alle relevante waterhuishoudkundige 

aspecten meegenomen in onderhavig plan. Hierbij kan worden gedacht aan veiligheid en 

wateroverlast, maar ook waterkwaliteit en verdroging.

4.8.2  Waterschap Zuiderzeeland

Sinds 1 januari 2000 zijn de taken van de waterbeheerders ondergebracht in het  

Waterschap Zuiderzeeland. Het Waterschap heeft haar beleid vastgelegd in het 

Waterbeheersplan 2016-2021. Het waterbeheerplan beschrijft hoe het waterschap nu en in 

de toekomst blijft zorgen voor waterveiligheid en voor voldoende en schoon water. In het 

plan staan de doelen die het waterschap zich daartoe stelt en de maatregelen die het 

waterschap de komende 6 jaar gaat nemen om die doelen te realiseren. Het plan maakt 

duidelijk wat inwoners, overheden en belangenorganisaties van het waterschap mogen 

verwachten en vormt daarmee het contract met de samenleving. De Algemene Vergadering 

van Waterschap Zuiderzeeland heeft op 27 oktober 2015 het Waterbeheerplan 2016-2021 

vastgesteld.

Onderhavig bestemmingsplan leidt vanwege het deelgebied Koopman tot 14.750 m2 extra 

verharding. Hierbij is rekening gehouden met de reeds bestaande mogelijk verharding 

vanwege de wegen die volgens het vigerende bestemmingsplan mogelijk zijn en de aanleg 

van een aangepaste ontsluitingsweg aan de noordkant. Het deelgebied Van Staveren mocht 

reeds volledig worden verhard. 

Uitgangspunt bij het vigerende bestemmingsplan is geweest dat voor De Munt II fase 2 

gerekend is met twee verschillende scenario's. 

Ten aanzien van het peilbesluit is rekening gehouden met een flexibel peil -4,50 tot -5,20 m 

NAP. Ten gevolge van de geconstateerde inzijging blijkt -4,50 m moeilijk te handhaven. Met 

de wijze waarop de inrichting bedrijventerrein De Munt fase 2 is gerealiseerd, voldoet het 

plan voldoende aan de daarvoor gevraagde wateropgave.
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4.9  Vormvrije m.e.r. beoordeling

MER-regelgeving

Er zijn twee mogelijke wegen die tot een m.e.r.-(beoordelings)plicht kunnen leiden: 

1. een indirecte m.e.r.-plicht vanuit de noodzaak om een passende beoordeling uit te 

voeren vanwege de Natuurbeschermingswet. 

2. een directe m.e.r.-(beoordelings)plicht vanuit de C- en D-lijst uit de bijlagen bij het 

Besluit m.e.r.

Ad 1: Indirecte m.e.r-plicht

Voor het bestemmingsplan is het van belang in eerste instantie vast te stellen, of voor de 

ontwikkeling een passende beoordeling moet worden opgesteld in het kader van de 

Natuurbeschermingswet. Daarom is gestart met een Voortoets, waarin alle mogelijke 

effecten op de instandhoudingsdoelstellingen van Natura 2000-gebieden in de omgeving 

worden beschouwd. De Natura 2000-gebieden liggen op enige afstand van het plangebied. 

Met name als gevolg van de uitstoot van stikstof kan toch een passende beoordeling 

noodzakelijk zijn. Indien in de Voortoets op voorhand significant negatieve effecten 

uitgesloten kunnen worden, is een plan-m.e.r. vanuit een indirecte m.e.r.-plicht niet aan de 

orde. 

Ad 2: Directe m.e.r.-beoordelingsplicht

Ingevolge het Besluit milieueffectrapportage (verder: Besluit m.e.r.) wordt getoetst of het 

bestemmingsplan voorziet in, of een kader vormt voor, activiteiten die (mogelijk) belangrijke 

nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Hiervoor zijn in de bijlage bij het Besluit 

m.e.r. lijsten opgenomen waarin activiteiten zijn aangewezen die belangrijke nadelige 

gevolgen kunnen hebben voor het milieu (lijst C) of ten aanzien waarvan het bevoegd gezag 

moet beoordelen of zij belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben (lijst 

D). In de lijsten zijn (indicatieve) drempelwaarden opgenomen.

Voor de aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein geldt op grond van de 

D-lijst uit de bijlagen bij het Besluit m.e.r. een m.e.r.-beoordelingsplicht (D 11.3) als het gaat 

om een terrein groter dan 75 ha (drempelwaarde). Aangezien deze drempelwaarde niet 

worden overschreden geeft het Besluit milieueffectrapportage aanleiding om een vormvrije 

m.e.r.-beoordeling uit te voeren. Bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling wordt nagegaan of er 

sprake kan zijn van belangrijke nadelige milieueffecten. Op grond van artikel 2 lid 5 van het 

Besluit milieueffectrapportage moet het voornemen worden getoetst aan de criteria van 

Bijlage III van de Europese m.e.r. richtlijn. 

De kenmerken van het voornemen en de potentiële effecten

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een bedrijventerrein en bijbehorende 

infrastructuur mogelijk. Dit betreft een herstructurering van een bestaand bedrijventerrein, 

waarbij per saldo het aantal m2's bebouwing niet toeneemt. Zoals in dit hoofdstuk in 

voorgaande paragrafen is aangegeven gaat dit niet gepaard met een grote toename aan 

verkeersintensiteiten en een toename van de milieubelasting als gevolg van de toekomstige 

activiteiten ten opzichte van de referentiesituatie. Ten aanzien van de invloed op Natura 

2000-gebieden is een Natuurtoets uitgevoerd die in paragraaf 4.2 reeds is beschreven.

De plaats van de uitbreiding (ligging ten opzichte van gevoelige gebieden)

Het plangebied is onderdeel van een bedrijventerrein. Binnen 12 kilometer van het 

plangebied zijn Natura 2000-gebieden aanwezig. Vanwege de aard van het plan en de 

afstand tot Natura 2000 natuur en het gegeven, dat de uitbreiding niet tot meer 

vervoersbewegingen leidt worden geen effecten verwacht op Natura 2000-gebieden. 

De conclusie op grond van de beschouwing van de milieu- en omgevingsaspecten in dit 

hoofdstuk is, dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen worden verwacht. Hierbij zijn 
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de criteria van Bijlage III van de Europese m.e.r. richtlijn in acht genomen.
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Hoofdstuk 5  Juridische planopzet

5.1  Algemeen

De regels vormen een juridisch bindend element van het bestemmingsplan.  

5.2  De regels

De regels geven inhoud aan de op de plankaart aangegeven bestemmingen. Ze geven aan 

waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en wat en hoe er 

gebouwd mag worden. Bij de opzet van de regels is getracht het aantal regels zo beperkt 

mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, dat werkelijk noodzakelijk is.

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 worden de begrippen verklaard die in de regels worden gebruik. Het betreft 

begrippen die op meerdere wijze kunnen worden uitgelegd. Door de begrippen te verklaren, 

kunnen interpretatieverschillen worden voorkomen. Daarnaast wordt aangegeven op welke 

wijze bepaalde afmetingen dienen te worden gemeten.

In hoofdstuk 2 worden de op de kaart aangegeven bestemmingen omschreven en wordt 

bepaald op welke wijze de gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Tevens worden per 

bestemming de bebouwingsmogelijkheden vermeld.

Hoofdstuk 3 bevat de bepalingen die van toepassing zijn op meerdere bestemmingen, zodat 

het uit praktische overwegingen de voorkeur verdient deze in een afzonderlijke paragraaf 

onder te brengen. 

In hoofdstuk 4 komen het overgangsrecht en de slotregel aan de orde.

5.3  Nadere toelichting op de regels

5.3.1  Inleidende regels

Dit hoofdstuk bevat twee artikelen:

In dit eerste artikel zijn noodzakelijke begripsbepalingen opgenomen die worden gebruikt in 

de planregels. Het bevat definities om misverstanden te voorkomen.

Het tweede artikel regelt hoe er gemeten moet worden.

5.3.2  Bestemmingsregels

In dit hoofdstuk zijn de bestemmingen opgenomen waaraan diverse regels zijn verbonden. 

De gronden binnen het plangebied zijn bestemd als Bedrijventerrein - 4, Groen, Verkeer en 

Water. Binnen de bestemming Bedrijventerrein zijn bedrijven toegestaan tot en met 

milieucategorie 4.1. De overige bestemmingen regelen de locatie van (groen)voorzieningen, 

ontsluitingswegen en waterberging.

5.3.3  Algemene regels

Dit hoofdstuk regelt de volgende onderwerpen:

Anti-dubbeltelregel 
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Deze bepaling is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te 

voorkomen. Deze zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat reeds 

bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken wederom bij een 

dergelijke berekening, doch nu ten behoeve van een ander bouwperceel wordt betrokken.

Algemene aanduidingsregels

Er is een aanduiding 'veiligheidszone - lpg' opgenomen omdat op het perceel ten zuiden van 

Van Staveren een lpg-tankstation is toegestaan. Deze veiligheidszone voorkomt dat er 

binnen de veiligheidscontouren (beperkt) kwetsbare objecten worden gerealiseerd.

Algemene afwijkingsregels 

In dit artikel is een aantal regels opgenomen, om het mogelijk te maken dat het plan op 

ondergeschikte punten wordt aangepast. Dit evenwel met het voorbehoud dat de belangen 

van derden in redelijkheid niet mogen worden aangetast. Ook kleine afwijkingen (maximaal 

10%) van de in de regels opgenomen, dan wel op de kaart aangegeven maten, kunnen 

volgens dit artikel mogelijk worden gemaakt. Omdat een en ander zich niet beperkt tot één 

bestemming maar bij diverse bestemmingen gewenst dan wel noodzakelijk kan blijken, zijn 

deze regelen in beginsel op alle bestemmingen van toepassing. 

Het verlenen van ontheffing mag geen automatisme zijn. Burgemeester en wethouders zullen 

het verlenen van ontheffing zorgvuldig moeten afwegen en motiveren conform het bepaalde 

in de Algemene wet bestuursrecht.

Algemene procedureregels

Voor een besluit tot verlening van een nadere eis zijn in dit artikel de procedureregels 

opgenomen:

Overige regels

In dit artikel is bepaald dat de wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan 

wordt verwezen gelden, zoals deze luiden op het moment van vaststelling van dit plan. 

5.3.4  Overgangs- en slotregels

Dit hoofdstuk bevat de volgende twee artikelen:

Het overgangsrecht bevat een regeling voor bebouwing en gebruik dat al bestond bij het 

inwerking treden van het plan, maar dat strijdig is met de planregels van dit 

bestemmingsplan. Onder bepaalde voorwaarden mag deze strijdige bebouwing en/of 

strijdig gebruik worden voortgezet of gewijzigd. De reactie is wettelijk vastgelegd en 

overeenkomstig opgenomen

In de slotregel wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan aangehaald kan worden. De 

redactie is wettelijk vastgelegd en overeenkomstig opgenomen 

blad 48 van 140                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - partiële herziening  

Gemeente Noordoostpolder    

Projectnummer 403227    

Hoofdstuk 6  Voorbereiding plan en uitvoerbaarheid

6.1  Voorbereiding

6.1.1  Maatschappelijke betrokkenheid

In de toelichting van een bestemmingsplan wordt beschreven hoe burgers en 

maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding van het bestemmingsplan zijn 

betrokken.

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A - partiële herziening' heeft voor 

een periode van 4 weken (5 mei 2016 tot en met 1 juni 2016) voor inspraak ter inzage 

gelegd. Er zijn geen inspraakreacties ingediend. Het plan is daarnaast voor vooroverleg 

aangeboden. De uitkomsten daarvan zijn vervat in paragraaf 6.1.2 .

6.1.2  Overleg

Het voorontwerp bestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A - partiële herziening' is het kader 

van het vooroverleg ex artikel 3.1.1. Bro aangeboden aan de overlegpartners. Er is een 

reactie ontvangen van de provincie Flevoland en het Waterschap Zuiderzeeland. Deze zijn 

respectievelijk als bijlage 4 en 5 bijgevoegd. Het Waterschap heeft aangegveen geen 

op-en/of aanmerkingen te hebben over het voorontwerpbestemmingsplan. De reactie van de 

provincie is van een antwoord voorzien in de bijgevoegde 'Nota van ambtshalve wijzigingen 

tussen voorontwerp- en ontwerpbestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A – partiële 

herziening'' en heeft geleid tot aanpassingen aan het plan. Deze zijn nader beschreven in 

bijlage 3. 

6.2  Uitvoerbaarheid

In het kader van de Wet ruimtelijke ordening geldt de verplichting om bij een 

bestemmingsplan het kostenverhaal te regelen. In sommige gevallen is een exploitatieplan 

benodigd. Een uitzondering geldt als er een anterieure overeenkomst is afgesloten, waarin 

het kostenverhaal is geregeld. De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan 

worden bij de initiatiefnemers in rekening gebracht. Een exploitatieplan is derhalve niet aan 

de orde.
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Bijlagen
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Bijlage 1  Natuurtoets Koopman
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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De gemeente Noordoostpolder is bezig met het bieden van uitbreidingsmogelijkheden voor het 
bedrijf Koopman via een partiële herziening van het bestemmingsplan. De partiële herziening van 
het bestemmingsplan dient te worden getoetst aan de Flora- en faunawet. In Figuur 1.1 is de 
ligging van het plangebied weergegeven. 
 

 
Figuur 1.1. Ligging van het plangebied ten opzichte van Scheveningen. Bron: Globespotter. 
 

 
Ruimtelijke plannen en de geplande werkzaamheden dienen te worden beoordeeld op de 
uitvoerbaarheid in relatie tot actuele natuurwetgeving, met name de Flora- en faunawet, 
Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen Ecologische Hoofdstructuur) en 
Natuurbeschermingswet 1998. Er mogen geen ontwikkelingen plaatsvinden die op 
onoverkomelijke bezwaren stuiten door effecten op beschermde natuurgebieden en/of flora en 
fauna. In dit kader is inzicht gewenst in de aanwezige natuurwaarden en de mogelijk daarmee 
samenhangende consequenties vanuit de actuele natuurwetgeving. Dit wordt gedaan op basis 
van een natuurtoets. In deze rapportage zijn de resultaten van de natuurtoets beschreven. In 
figuur 1.1 is de globale ligging van de plangebieden weergegeven. 
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1.2 Doel 

Het doel van voorliggende Natuurtoets is het opsporen van strijdigheden van de voorgenomen 
ingreep met de Flora- en faunawet en het Natuurnetwerk Nederland (NNN; voorheen de 
Ecologische Hoofdstructuur) en het bepalen of de aanvraag van een ontheffing Flora- en faunawet 
noodzakelijk is. Om hiertoe te komen worden onder andere de volgende vragen beantwoord:  

- Komen in de beïnvloedingszone van het plangebied beschermde natuurgebieden voor in 
het kader van het NNN? Zo ja, waar liggen deze en wat zijn de gevolgen hierop? Dienen 
vervolgstappen in de vorm van een uitwerking of een compensatieplan opgesteld te 
worden? 

- Welke in het kader van de Flora- en faunawet (zwaar) beschermde soorten (en/of vaste 
rust- en verblijfplaatsen) komen voor in het beïnvloedingsgebied van de voorgenomen 
ontwikkeling? Vinden er als gevolg van de ontwikkeling effecten plaats op deze soorten 
en worden daarbij verbodsbepalingen overtreden? Is het noodzakelijk om mitigerende 
maatregelen te nemen en welke zijn dit? Dient in het kader van de Flora- en faunawet een 
ontheffing aangevraagd te worden? 

1.3 Leeswijzer 

De Natuurtoets is verder als volgt opgebouwd: 
- Hoofdstuk 2 beschrijft beknopt het wettelijk kader;  
- Hoofdstuk 3 beschrijft het plangebied en het projectvoornemen; 
- Hoofdstuk 4 geeft een toelichting op de methodiek van de Natuurtoets; 
- Hoofdstuk 5 beschrijft het gebied en gaat in op de ecologische waarden en de beschermde 

soorten in (de omgeving) van het plangebied; 
- Hoofdstuk 6 toetst de ontwikkeling aan de natuurwetgeving; 
- Hoofdstuk 7 beschrijft de conclusies en (eventuele) vervolgstappen en procedures. 
 
  



Natuurtoets 
Bedrijventerrein De Munt A Emmeloord 
projectnummer 403227 
10 december 2015 
Gemeente Noordoostpolder 

 

Blad 5 van 26 

 

2 Wettelijk kader natuurbescherming 

2.1 Algemeen  

De natuurwet- en regelgeving kent twee sporen, een soortgericht spoor (Flora- en faunawet) en 
een gebiedsgericht spoor (Natuurnetwerk Nederland (hierna NNN) en Natuurbeschermingswet 
1998). De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van soorten en het NNN en de 
Natuurbeschermingswet 1998 op de bescherming van gebieden. Met de Flora- en faunawet en de 
Natuurbeschermingswet 1998 is de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn in nationale wetgeving 
geïmplementeerd. De toetsing aan de Natuurbeschermingswet 1998 is uitgevoerd in een separaat 
traject en zal in dit document niet verder aan bod komen. 
 
Voor een uitgebreide algemene beschrijving van de Flora- en faunawet en het NNN wordt 
verwezen naar Bijlage 1. 

2.2 Flora- en faunawet 

Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Vanuit 
deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. De Flora- en faunawet gaat 
uit van het 'Nee, tenzij'-principe. Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, waarbij 
beschermde soorten in het geding zijn, zijn alleen onder voorwaarden mogelijk. 

2.3 Natuurwerk Nederland 

Het Natuurnetwerk Nederland (NNN) is de kern van het natuurbeleid. Het NNN is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt en vastgelegd in de ruimtelijke verordening. Ruimtelijke plannen 
moeten hieraan worden getoetst. Natura 2000-gebieden, Beschermde Natuurmonumenten en 
wetlands zijn beschermd via de Natuurbeschermingswet 1998 en hebben derhalve een wettelijke 
status. In of in de nabijheid van het NNN geldt het ‘Nee, tenzij’-principe. In principe zijn er geen 
ontwikkelingen toegestaan als deze ontwikkelingen de wezenlijke kenmerken en waarden van het 
gebied aantasten.  
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3 Plangebied en projectvoornemen 

3.1 Plangebied 

Het plangebied ligt in de provincie Flevoland, in de gemeente Noordoostpolder en aan de rand van 
de kern Emmeloord.Het gebied ligt tussen de N331, het bestaande bedrijventerrein aan de 
westkant en de Franc aan de noordzijde. Aan de zuidkant wordt het plangebied begrensd door een 
waterloop. Het gebied is op dit moment grotendeels in gebruik als grasland. De rand langs de N331 
heeft een wat ruiger karakter. Tussen de N331 en de Franc ligt een greppel en een zandrug. De 
sporen op het perceel aan de oostkant zijn veroorzaakt door het crossen met motoren. 
 

 
Figuur 3.1 Bovenaanzicht van het plangebied. 
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Figuur 3.2. Impressie van het plangebied. 

 

3.2 Projectvoornemen 

Het plangebied is op dit moment voor het grootste deel al bestemd als bedrijventerrein. Door het 
plangebied lopen echter ook een aantal ontsluitingswegen en groenstructuren die als zodanig 
bestemd zijn. De gewenste vestiging van het bedrijf Koopman vraagt om een andere 
perceelsindeling van het plangebied. Hierbij is het nodig om te schuiven met de 
groenbestemming en de verkeersbestemming. Het netto oppervlak bedrijventerrein verandert 
door de bestemmingsplanherziening niet. De exacte ligging van de toekomstige 
groenbestemming en verkeersbestemming wordt nog uitgewerkt. De huidige bestemmingen zijn 
weergegeven in figuur 3.3. 
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Figuur 3.3. Huidige bestemmingsplankaart plangebied met binnen het rood omkaderde gebied het 
plangebied. 
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4 Methodiek 

4.1 Algemeen 

Het onderzoek naar het voorkomen van beschermde soorten en ligging van beschermde 
gebieden is opgebouwd uit twee onderdelen: 
 

1. Bureaustudie naar waarnemingen van beschermde soorten uit het (recente) verleden en 
ligging van beschermde gebieden in de invloedsfeer van het project; 

2. Terreinbezoek naar de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. 

4.2 Bureauonderzoek 

In het bureauonderzoek wordt specifiek gekeken naar de zwaar beschermde (Tabel 3) en overige 
beschermde (Tabel 2) soorten uit de Flora- en faunawet. Deze soorten zijn in Nederland zeldzaam 
of hebben een Europese bescherming (Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten) en moeten worden 
getoetst op voorkomen en het projecteffect. Treden effecten op, of worden verbodsbepalingen 
overtreden, dan zijn er maatregelen nodig om deze effecten te voorkomen, verzachten of te 
compenseren om te voldoen aan de Flora- en faunawet. 
 
Algemeen beschermde soorten, die zijn opgenomen in Tabel 1 van de Flora en faunawet, zijn niet 
meegenomen in deze toetsing. Deze soorten zijn zodanig algemeen in Nederland dat de gunstige 
staat van instandhouding niet in het geding komt het voorliggende project. Bovendien geldt voor 
deze soorten een vrijstelling van de verbodsbepalingen uit artikel 8 t/m 12 van de Flora- en 
faunawet. Wel geldt de algemene zorgplicht. Door rekening te houden met de kwetsbare 
seizoenen van deze soorten, wordt voldoende aan de zorgplicht voldaan en kan de gunstige staat 
van instandhouding worden gegarandeerd.  
 
Er worden diverse bronnen geraadpleegd om een beeld te krijgen van de verspreiding en 
(mogelijk) voorkomen van zwaarder (Tabel 2 en 3 – soorten) beschermde soorten in en rond het 
plangebied. Met behulp van landelijke en regionale verspreidingsatlassen en specifieke  
internetsites (www.ravon.nl; www.vlindernet.nl; www.libellennet.nl 
www.Naturalis.nl\EIS) wordt nagegaan of in het verleden zwaarder beschermde soorten zijn 
aangetroffen in of nabij het plangebied. Deze atlassen maken veelal gebruik van atlasblokken (5 x 
5 kilometer). De soortgegevens hebben daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het 
plangebied.  
 
Daarnaast worden landelijke databanken voor natuurwaarnemingen geraadpleegd, waaronder 
telmee.nl, over de periode 2009 - 2014. Telmee.nl is het invoerportaal van de landelijke 
Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's). Er kan informatie over diverse 
soortgroepen tot op kilometerhokniveau worden verkregen. Exacte locaties of datering van de 
waarnemingen zijn dan niet bekend. Aan de hand van de resultaten van de bureaustudie wordt 
een inschatting gemaakt of de betreffende soorten in het plangebied voor zouden kunnen 
komen. 
 
Vogels zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Vogels zijn onderverdeeld in soorten met 
jaarrond beschermde nesten (categorie 1-4) en niet jaarrond beschermde nesten (categorie 5) 
(zie toelichting in Bijlage 1 – Wettelijk kader) waarvan inventarisatie gewenst is. Gekeken wordt 
naar de verspreiding van categorie 1-4 soorten en soorten van categorie 5 die mogelijk zeldzaam 
zijn in de omgeving van het plangebied. 
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Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde 
gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EZ. 
Om inzicht te krijgen in de ligging van het plangebied t.o.v. van het NNN is de provinciale website 
geraadpleegd.  

4.3 Terreinbezoek 

Naar aanleiding van de uitkomsten van de bureaustudie is bepaald in hoeverre de aanwezigheid 
van beschermde soorten aannemelijk gesteld kan worden op basis van aanwezig geschikt habitat 
in het plangebied. Op 26 november 2015 is een terreinbezoek aan het plangebied afgelegd om te 
bepalen in hoeverre aan de hand van de soorten uit de bureaustudie en aan de hand van het 
voorkomen van geschikt habitat beschermde soorten kunnen voorkomen. Het gaat hier om een 
deskundigenoordeel op basis van de fysieke gesteldheid van het terrein (biotopenonderzoek). 
Daarnaast zijn de aangetroffen belangwekkende soorten opgetekend.  

4.4 Effectbeoordeling en advies vervolgtraject 

Aan de hand van de bevindingen uit het bureauonderzoek en de resultaten van het verkennend 
terreinbezoek kan worden bepaald of een vervolgonderzoek nodig is om beschermde soorten uit 
te sluiten en om te bepalen wat de effecten zijn. Tevens kan worden geadviseerd over de te 
volgen procedure inzake de natuurwetgeving.  
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5 Resultaten gebiedsonderzoek 

5.1 Beschermde soorten 

5.1.1 Bureauonderzoek 

Uit de landelijke en provinciale verspreidingsinformatie en uit atlassen (5 x 5 kilometerhok) blijkt 
dat in of nabij het plangebied in het verleden diverse beschermde soorten zijn waargenomen. Uit 
recente gegevens (2010 – 2015) blijkt dat  onderstaande zwaarder beschermde (Tabel 2 en 3 Flora- 
en faunawet) soorten waargenomen zijn in de omgeving (Telmee.nl).  
 
Vogels, categorie 1-4 

- Gierzwaluw 
- Havik 
- Huismus 
- Kerkuil 
- Sperwer 
- Categorie 5: er zijn geen omstandigheden te verwachten die nesten van categorie 5-

soorten rechtvaardigen tot jaarrond beschermde nesten. 
 

Zoogdieren 
- Eekhoorn 
- Steenmarter 
- Otter 

 
Reptielen 

- Geen waarnemingen 
 
Amfibieën 

- Rugstreeppad 
 
Vissen 

- Kleine modderkruiper 
 
Vlinders, Libellen en overige soortgroepen 

- Noordse winterjuffer 
 
Flora 

- Rietorchis 
 

 
Het voorkomen van wettelijk beschermde soorten in het uurhok of kilometerhok betekent niet 
dat deze soorten zich in (de omgeving van) het plangebied bevinden. Het plangebied omvat een 
deel van het kilometerhok en daarmee ook een beperkt aantal verschillende biotopen en 
habitats. Met behulp van het terreinbezoek is nagegaan welke dit zijn. Hierdoor kan meer 
duidelijkheid gegeven worden over de voorkomende dan wel verwachte soorten in het 
plangebied. Op basis van de verspreidingsgegevens van een soort, in combinatie met kennis van 
de terreingeschiktheid voor deze soorten, is nagegaan of deze soorten mogelijk in het plangebied 
of de omgeving kunnen voorkomen.  
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5.1.2 Terreinbezoek - ecologische bevindingen 

Op 26 november 2015, zonnig, 4 graden Celsius is een terreinbezoek aan het plangebied afgelegd 
door een deskundig ecoloog van de Antea Group. Naast directe waarnemingen kan aan de hand 
van de aangetroffen biotopen een beeld worden geschetst van de aanwezige beschermde 
soorten.  
 
Vogels (categorie 1-4) 
Zoals eerder aangegeven is er een aantal vogelsoorten waarvan de broedplaatsen jaarrond 
beschermd is en waarbij verwijdering  of aantasting van de vaste rust- en verblijfplaats altijd 
ontheffing moet worden aangevraagd. Dit zijn de zogenoemde categorie 1- tot en met 4-
vogelsoorten (zie bijlage 1).  
 

In het plangebied zijn geen jaarrond beschermde nesten aangetroffen. Het biotoop is ook 
ongeschikt voor de op basis van de bureaustudie verwachte soorten gierzwaluw, havik, huismus, 
kerkuil en sperwer. Er zijn namelijk geen gebouwen of bomen in het plangebied aanwezig die 
geschikt zijn als nestlocatie. Het is daarmee uit te sluiten dat jaarrond beschermde nesten in het 
plangebied voorkomen. 
 
Zoogdieren 
Op basis van de bureaustudie worden de eekhoorn, steenmarter en otter in de omgeving van het 
plangebied verwacht. Het plangebied is ongeschikt voor de eekhoorn. Een geschikte biotoop 
(bosachtig gebied) ontbreekt volledig in het plangebied. Ook is het gebied ongeschikt voor de 
steenmarter. De steenmarter is een soort die gebouwen nodig heeft en een bosachtige omgeving. 
Dit biotoop ontbreekt volledig in het plangebied. De otter is gebaseerd op de bureaustudie in de 
directe omgeving van het plangebied waargenomen langs de waterloop aan de oostkant van de 
N331. In het plangebied is geen geschikt biotoop, zoals waterlopen, aanwezig. Wel ligt net ten 
zuiden van het plangebied een waterloop die mogelijk sporadisch door de otter gebruikt wordt. 
 
Vleermuizen komen algemeen voor in Nederland. In de directe omgeving van het plangebied zijn 
geen waarnemingen bekend. In het plangebied of directe omgeving ontbreken geschikte locaties 
die als verblijfplaats kunnen dienen. Ook ontbreekt opgaande beplanting of waterlopen die als 
geleiding voor vleermuizen kunnen dienen. Het is daarmee uit te sluiten dat verblijfplaatsen van 
vleermuizen in het plangebied aanwezig zijn. Het kan zijn dat vleermuizen sporadisch gebruik 
maken van het plangebied om te foerageren. 
 
Reptielen 
In de omgeving van het plangebied zijn geen reptielen waargenomen volgens de bureaustudie. Het 
plangebied is ongeschikt voor reptielen, doordat het grotendeels bestaat uit intensief bemest en 
gebruikt grasland. Daarnaast ligt het plangebied geïsoleerd in een agrarische omgeving. Het kan 
daarmee worden uitgesloten dat in het plangebied zwaarder beschermde reptielen voor komen. 
 
Amfibieën 
Op basis van de bureaustudie wordt de zwaarder beschermde rugstreeppad in de omgeving van 
het plangebied verwacht. Deze soort is veel voorkomend in de Noordoostpolder. Het biotoop in 
het plangebied is geschikt voor de soort (zie figuur 5.4). Er zijn al jaren ondiepe plassen op de 
percelen aanwezig (bron luchtfoto 2008 -2014). Het gaat daarbij met name om plassen op het 
oostelijk gelegen perceel. Dit perceel ligt tegen de N331 aan. Daarnaast is een zandige ondergrond 
aanwezig die door de soort gebruikt kan worden om zich in te graven. Ook is er extensief gebruikte 
ruigte die zeer geschikt is als overwinteringsbiotoop aangezien daar veelal kleine ruimtes zoals 
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muizenholen aanwezig zijn waar de padden in kunnen wegkruipen. Het kan daarmee niet worden 
uitgesloten dat de soort in het plangebied voor komt. 
 

 
Figuur 5.4. Ideaal biotoop rugstreeppad. Links: ondiepe plassen. Rechts: ruigte. 

 
Er worden geen andere zwaarder amfibieën in de omgeving van het plangebied verwacht op basis 
van de bureaustudie. Het biotoop is ook niet zeer geschikt voor deze soorten. Het kan daarmee 
worden uitgesloten dat andere zwaarder beschermde amfibieën in het plangebied voor komen.  
 
Vissen 
In het plangebied zijn geen echte waterlopen aanwezig. De greppel die in het plangebied ligt is 
deels gevuld met water. Deze greppel is ongeschikt als leefgebied voor de kleine modderkruiper 
doordat deze helemaal is dichtgegroeid en niet is aangesloten op het watersysteem in de 
omgeving. Het lijkt er op dat de greppel af en toe droog staat. Het kan daarmee worden uitgesloten 
dat de op basis van de bureaustudie verwachte kleine modderkruiper, of andere zwaarder 
beschermde vissoorten in het plangebied voor komen. 
 
Vlinders, Libellen en overige soortgroepen 
In de omgeving van het plangebied is de noordse winterjuffer  waargenomen volgens de 
bureaustudie. De noordse winterjuffer is een soort van wateren in laagveenmoerassen, 
heidevelden, velden van pijpenstrootje en halfopen (moeras)bossen. Dit biotoop ontbreekt in het 
plangebied. Daarnaast ontbreekt geschikt water in het plangebied. Het kan daarmee worden 
uitgesloten dat de soort in het plangebied voor komt. 
 
Flora 
Het plangebied bestaat uit intensief bemest grasland. De sporen van recente bemesting zijn nog 
zichtbaar in het grasveld. Daarnaast ligt langs de N331 een strook ruig gras. De vegetatie in het 
gehele plangebied kenmerkt zich door zeer eutrofe omstandigheden. De rietorchis is in het 
kilometerhok (5x5), waar in het plangebied ligt, waargenomen volgens de bureaustudie. De 
rietorchis en heel veel andere zwaarder beschermde planten zijn soorten die geen eutrofe maar 
juist voedselarme omstandigheden nodig hebben. De rietorchis of een andere zwaarder 
beschermde plant is niet vegetatief aangetroffen tijdens het terreinbezoek. Het kan daarmee 
worden uitgesloten dat zwaarder beschermde planten in het plangebied voorkomen. 

5.1.3 Samenvatting beschermde soorten 

Uit het terreinbezoek is gebleken dat de soorten weergegeven in Tabel 5.1 en die een (zwaarder) 
beschermde status hebben in de Flora- en faunawet mogelijk voor kunnen komen in het 
plangebied. In hoofdstuk 6 wordt nader op deze soorten in gegaan.  
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Tabel 5.3. (Mogelijk) Aanwezigheid van beschermde soorten (Tabel 2/3 en vogels) in of in de directe omgeving 
van het plangebied. 

Soort Beschermingsregime Aanwezigheid Functie Toelichting 

Algemene 
broedvogels 

Tijdens het 
broedseizoen 

beschermd 
Mogelijk 

Broedbiotoop en rust 
en verblijfplaats. 

 

Rugstreeppad 
Tabel 3, bijlage IV 

habitatrichtlijn 
Mogelijk 

Land en 
voortplantingsbiotoop 

 

 
 

5.2 Beschermde gebieden 

Natuurnetwerk Nederland 

In het plangebied is geen NNN aanwezig. In de omgeving van het plangebied is wel NNN 

aanwezig. Dit gaat om de verbindingszone Urker en Zwolse Vaart die op 400 meter ten zuiden 

van het plangebied ligt. Daarnaast ligt er de verbindingszone Lemstervaart die op 1200 meter ten 

westen van het plangebied ligt. 

 

 
Figuur 5.3. Ligging plangebied (rood omcirkeld) t.o.v. NNN (lichtgroen). Bron: ehs.flevoland.nl. 
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Natura2000-gebieden 
In de omgeving van het plangebied ligt een aantal Natura2000-gebieden. Het gaat dan om de 
gebieden IJsselmeer, Zwarte Meer, De Wieden, Ketelmeer, Rottige Meenthe & Brandeweer en 
Weerribben. Deze gebieden liggen op een minimale afstand van 12 kilometer van het plangebied. 
 

 
Figuur 5.4. Ligging plangebied (rood omcirkeld) ten opzichte van Natura 2000-gebieden (rood en of paars 
gearceerd). 
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6 Toetsing natuurwetgeving 

 
In paragraaf 6.1 zijn de mogelijk vrijkomende storingsfactoren van voorliggend project uiteengezet. 
Vervolgens worden in paragraaf 6.2 de verwachte soorten beschermd in het kader van de Flora- 
en faunawet getoetst aan deze mogelijk voorkomende storingsfactoren. In paragraaf 6.3 wordt het 
project getoetst aan het beschermingsregime van het NNN-gebied. 
 

6.1 Effecten beschermde soorten Flora- en faunawet 

De effecten op de zwaarder beschermde soorten als gevolg van bovengenoemde werkzaamheden 
worden per soortgroep getoetst. Enkel de soortgroepen in Tabel 5.1 zijn relevant bevonden voor 
voorliggend plangebied. Derhalve wordt enkel op deze soortgroepen ingegaan: vogels, zoogdieren 
(vleermuizen en zeezoogdieren) en zeevissen. 

6.1.1 Vogels  

Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Flora- en 
faunawet. Met de meeste broedvogels kan echter in het algemeen relatief eenvoudig rekening 
worden gehouden door kap- en sloopwerkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (circa 
maart tot en met juli) en indien concrete broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn geen 
belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde. 
 
Indien het niet mogelijk is om buiten het broedseizoen om te werken dan dient het plangebied 
vóór het broedseizoen ongeschikt gemaakt te worden voor (broed)vogels. Mocht dit niet mogelijk 
zijn dan dient vooraf aan de werkzaamheden het plangebied gecontroleerd te worden op de 
aanwezigheid van broedvogels door een erkend ecoloog. Indien vastgesteld wordt dat sprake is 
van actuele broedgevallen binnen het plangebied of de directe omgeving wordt het plangebied 
niet vrijgegeven en dienen de werkzaamheden uitgesteld te worden tot nadat het nest niet meer 
in gebruik is. 
 
Jaarrond beschermde nesten 
In het plangebied of directe omgeving zijn jaarrond beschermde nesten uit te sluiten. Het plan 
heeft daarmee geen effect op jaarrond beschermde nesten. 
 
Categorie 5-soorten 
Naast soorten met jaarrond beschermde nesten zijn er categorie-5-vogelsoorten, waarvan de 
nesten alleen jaarrond beschermd zijn als zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden 
dat rechtvaardigen. Dit laatste in het plangebied niet van toepassing. Er zijn geen categorie-5-
soorten te verwachten die zeldzaam zijn in de directe omgeving of onvoldoende nestgelegenheid 
hebben in de directe omgeving.  

6.1.2 Zoogdieren 

Het is niet uit te sluiten dat de otter soms gebruikt maakt van de waterloop net ten zuiden van het 
plangebied. In het plangebied zelf is geen biotoop aanwezig dat geschikt is voor de otter. De 
waterloop ten zuiden van het plangebied behoort door zijn beperkte omvang en de ligging tussen 
bedrijven en het omliggende intensief beheerd grasland niet tot het kerngebied van de soort. De 
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gebieden aan de oostkant van de N331 die zijn aangesloten op de Urkervaart zijn veel geschikter 
voor de soort. Bij de ontwikkeling van het plan verandert de geschiktheid van de waterloop ten 
zuiden van het plangebied voor de otter niet. Het is daarmee uit te sluiten dat de planontwikkeling 
een effect heeft op de otter. 
 
Het kan dat vleermuizen het plangebied gebruiken als foerageergebied. Verblijfplaatsen van 
vleermuizen zijn niet aanwezig. Het gebied is op dit moment maar zeer beperkt geschikt als 
foerageergebied. In de omgeving van het plangebied is ruim voldoende vervangende 
foerageergebied beschikbaar. Effecten van de plannen op vleermuizen zijn daarmee uit te sluiten. 
 
De aanwezigheid van andere zwaarder beschermde zoogdieren in het plangebied is uit te sluiten. 
Effecten op deze soorten zijn dan ook uitgesloten. 

6.1.3 Reptielen 

De aanwezigheid van zwaarder beschermde reptielsoorten in het plangebied is uit te sluiten. 
Effecten op deze soorten zijn dan ook uitgesloten. 

6.1.4 Amfibieën 

Het is niet uit te sluiten dat in het plangebied de rugstreeppad voor komt. Het biotoop is zeer 
geschikt en dit biotoop verdwijnt voor een groot deel door de planontwikkeling. Om het effect 
van de ontwikkeling op de rugstreeppad te kunnen bepalen is inzicht nodig in het voorkomen van 
de soort in het plangebied. Om dit inzicht te verkrijgen is een onderzoek nodig. Dit onderzoek 
moet voldoen aan de richtlijnen zoals die gesteld zijn in de soortenstandaard rugstreeppad (RVO, 
2014).  

6.1.5 Vissen 

De aanwezigheid van zwaarder beschermde vissoorten in het plangebied is uit te sluiten. Effecten 
op deze soorten zijn dan ook uitgesloten. 

6.1.6 Vlinders, libellen en overige beschermde soortgroepen 

De aanwezigheid van zwaarder beschermde vlinders, libellen en overige beschermden 
soortgroepen in het plangebied is uit te sluiten. Effecten op deze soorten zijn dan ook uitgesloten. 

6.1.7 Flora 

De aanwezigheid van zwaarder beschermde florasoorten in het plangebied is uit te sluiten. 
Effecten op deze soorten zijn dan ook uitgesloten. 
 

6.2 Effecten op het Natuurnetwerk Nederland (NNN) 

Voor wat betreft de NNN is alleen bij directe aantasting sprake van vervolgstappen, waaronder 
compensatie. Er bevindt zich geen NNN binnen het plangebied. Er is van directe aantasting van de 
NNN dan ook geen sprake. In de omgeving van het plangebied liggen wel NNN-gebieden. Ook 
significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden van de NNN in de nabijheid 
van het project kunnen worden uitgesloten. De ontwikkeling in het plangebied heeft geen effect 



Natuurtoets 
Bedrijventerrein De Munt A Emmeloord 
projectnummer 403227 
10 december 2015 
Gemeente Noordoostpolder 

 

Blad 19 van 26 

 

op de directe omgeving van het plangebied. Vanuit dit oogpunt zijn er voor NNN geen 
belemmeringen.  

6.2.1 Effecten op Natura 2000-gebieden 

Het plangebied ligt niet in een Natura 2000-gebied. Op 12 kilometer afstand bevindt zich een 

aantal Natura 2000-gebieden. Door de bestemmingsplanwijziging veranderd de hoeveelheid 

netto ha’s bebouwd bedrijventerrein niet. De uitvoering van de plannen heeft daarmee geen 

extra verkeersaantrekkende werking. Extra stikstofuitstoot ten opzichte van hetgeen reeds 

vergund is, is daarmee uit te sluiten. Tijdens de werkzaamheden vindt tijdelijk extra 

stikstofuitstoot plaats. Deze hoeveelheid is echter te verwaarlozen ten opzichte van de huidige 

uitstoot door agrarisch gebruik en verkeer. Op basis van de aard en omvang van de 

werkzaamheden en de afstand tot het Natura 2000-gebied zijn effecten op dit gebied uit te 

sluiten.   
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7 Conclusies  

In dit hoofdstuk worden de conclusies van de Natuurtoets samengevat. De conclusies zijn 
opgedeeld in soortenbescherming (7.1) en gebiedsbescherming (7.2).  
 

7.1 Conclusies soortenbescherming 

In het plangebied komen mogelijk beschermde soorten voor die negatieve effecten ondervinden.  
Daarnaast dient rekening gehouden te worden met de aanwezigheid van broedvogels op het 
plangebied. 
 
Rugstreeppad 
Het is niet uit te sluiten dat de rugstreeppad in het plangebied voor komt. Om het effect van de 
plannen op de rugstreeppad te kunnen bepalen is een vervolgonderzoek nodig. Dit 
vervolgonderzoek moet plaatsvinden conform de richtlijnen uit de soortenstandaard rugstreeppad 
(RVO, 2014).  
 
Maatregelen voor broedvogels 
Er zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde indien ten minste één van 
de volgende maatregelen genomen worden: 

1) De werkzaamheden worden buiten het broedseizoen uitgevoerd (voorkeursmaatregel). 
Of in deze periode wordt het plangebied ongeschikt gemaakt voor broedvogels. 

2) Het plangebied wordt kort voor aanvang van de werkzaamheden door een deskundig 
ecoloog gecontroleerd op actuele broedgevallen; bij gebleken aanwezigheid van 
broedende vogels moeten de werkzaamheden worden uitgesteld tot na het 
broedseizoen.  

 
Overzicht 
In Tabel 7.1 worden de soorten weergeven die in het plangebied aanwezig zijn en/of worden 
verwacht en zijn de resultaten van de toetsing aan de Flora- en faunawet weergegeven.  
 
Tabel 7.1. Conclusies toets voornemen aan de Flora- en faunawet. 

Soort 
Ingreep 

verstorend 
Nader 

onderzoek 
Ontheffing 

noodzakelijk 
Bijzonderheden 
/ opmerkingen 

Rugstreeppad Mogelijk Ja Mogelijk  

Broedvogels 
algemeen 

Mogelijk Nee Nee 
Werken buiten 
broedseizoen 
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7.2 Conclusies gebiedsbescherming 

Natuurnetwerk Nederland 
Binnen het plangebied is geen NNN-gebied aanwezig. Er is van directe aantasting van de NNN dan 
ook geen sprake. Ook heeft de planontwikkeling geen negatieve effecten op de wezenlijke 
kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland buiten het plangebied. Er is daarom 
geen noodzaak voor een compensatieplan. 
 
Natura 2000 
Het plangebied ligt niet in of direct nabij een Natura 2000-gebied. Op basis van de aard en 
omvang van de ontwikkeling en de afstand tot het Natura 2000-gebied zijn effecten op dit gebied 
uit te sluiten. Vervolgstappen in het kader van de Natuurbeschermingswet, zoals het opstellen 
van een voortoets, zijn dan ook niet noodzakelijk. 
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Bijlage I Wettelijk kader  

 

Flora- en faunawet 
Het doel van de Flora- en faunawet is het in stand houden van de inheemse flora en fauna. Vanuit 
deze wet is bij ruimtelijke ingrepen de initiatiefnemer verplicht op de hoogte te zijn van de mogelijk 
voorkomende beschermde natuurwaarden binnen het projectgebied. Het uitgangspunt van de wet 
is dat geen schade mag worden gedaan aan beschermde soorten, tenzij dit uitdrukkelijk is 
toegestaan (het ‘nee, tenzij’ – principe). Bepaalde handelingen, waaronder ruimtelijke ingrepen, 
waarbij beschermde soorten in het geding zijn, zijn slechts bij uitzondering en onder voorwaarden 
mogelijk.  
 
Onder bepaalde voorwaarden geldt een algemene vrijstelling of een ontheffingsplicht van de 
verbodsbepalingen in de Flora- en faunawet. Welke voorwaarden verbonden zijn aan de vrijstelling  
of ontheffing hangt af van de dier- of plantensoorten die voorkomen in het onderzoeksgebied. 
Hiertoe worden verschillende beschermingsregimes onderscheiden: 
- Soorten van tabel 1 – algemene soorten – lichtste beschermingsregime; 
- Soorten van tabel 2 – overige soorten – middelste beschermingsregime; 
- Soorten van tabel 3 – genoemd in bijlage IV van de Habitatrichtlijn en in bijlage 1 van de AMvB 

– zwaarste beschermingsregime. 
 
Algemene vrijstelling 
Voor tabel 1-soorten geldt voor ruimtelijke ontwikkelingen een vrijstelling van de 
verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) en is derhalve geen ontheffing nodig.  
 
Vrijstelling onder gedragscode 
Voor tabel 2-soorten geldt een vrijstelling van de verbodsbepalingen in de wet (art. 8 t/m 12) als 
wordt gewerkt volgens een goedgekeurde gedragscode. De goedgekeurde gedragscodes staan 
vermeld op de website van het Ministerie van EZ (https://mijn.rvo.nl/flora-en-faunawet-
ontheffing-en-vrijstellinghttp://www.rvo.nl/). Voor de meeste activiteiten zijn er inmiddels 
gedragscodes goedgekeurd. De kans is groot dat de voorgenomen activiteit kan worden uitgevoerd 
onder één van de vele goedgekeurde gedragscodes. 
 
Ontheffing Tabel 2 en 3 - soorten 
Als er niet kan worden gewerkt onder een geldige gedragscode, is voor tabel 2-soorten alsnog een 
ontheffing nodig om toestemming te hebben voor het overtreden van de verbodsbepalingen in de 
wet. Ook voor tabel 3-soorten geldt een ontheffingsplicht.  
Ingrepen waarbij de verbodsbepalingen worden overtreden moeten ter goedkeuring worden 
voorgelegd aan RVO.nl door middel van een ontheffingsaanvraag, vergezeld van een overzicht van 
mitigerende of compenserende maatregelen om effecten tegen te gaan. Als de mitigerende of 
compenserende maatregelen (tijdelijke) effecten niet kunnen voorkomen en de gunstige staat van 
instandhouding niet in het geding komt, dan wordt een ontheffing verleend.  
 
Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten 
Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de 
Europese Habitatrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het vernietigen van 
vaste verblijfplaatsen van bijlage IV-soorten met als wettelijk belang ruimtelijke ingrepen. Een 
ontheffing voor ruimtelijke ingrepen is alleen mogelijk onder de volgende wettelijk belangen: 

- Bescherming van flora en fauna; 
- Volksgezondheid of openbare veiligheid; 
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- Dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of 
economische aard, en voor het milieu wezenlijke gunstige effecten. 

 
Voor de meeste ruimtelijke projecten betekend dit dat een ontheffing voor Habitatrichtlijn Bijlage 
IV-soorten alleen kan worden aangevraagd onder dwingende redenen van groot openbaar belang. 
Dit belang moet worden onderbouwd om het groot openbaar belang aan te tonen. Een groot 
openbaar belang is een belang op regionale of nationale schaal. Vaak is de verwijzing naar een 
regionale structuurvisie voldoende. 
 
Vogels 
Vogels zijn niet opgenomen in Tabel 1 tot en met 3. Alle vogels zijn in het broedseizoen gelijk 
beschermd. De bescherming van vogels is hoofdzakelijk gericht op de bescherming van de nesten. 
Daarbij wordt wel een onderscheid gemaakt in nesten die jaarrond zijn beschermd (Categorie 1 tot 
en met 4-vogelsoorten, zie onderstaande tabel), nesten die alleen jaarrond zijn beschermd als 
zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden dat rechtvaardigen (Categorie 5-
vogelsoorten) en nesten die niet jaarrond zijn beschermd (overige vogelsoorten).  
 

Soort Categorie Toelichting 

Steenuil 1 Nesten die ook buiten het broedseizoen in 
gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats.  

Gierzwaluw, Roek 2 Nesten van koloniebroeders 

Grote gele kwikstaart, Huismus, 
Oehoe, Ooievaar, Kerkuil, 
Slechtvalk 

3 De fysieke voorwaarden voor de vaste 
nestplaats zijn afhankelijk van bebouwing, 
vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar 

Boomvalk; Buizerd; Havik, 
Ransuil Sperwer, Wespendief en 
Zwarte wouw 

4 Vogels die jaar in jaar uit in hetzelfde nest 
broeden en die zelf niet of nauwelijks in staat 
zijn een nest te bouwen 

 
 
Sinds augustus 2009 is door een uitspraak van de Raad van State bepaald dat er volgens de 
Europese Vogelrichtlijn geen ontheffing meer verleend mag worden voor het vernietigen van vaste 
verblijfplaatsen van vogels met als wettelijk belang ruimtelijke ingrepen of dwingende redenen van 
groot openbaar belang. Om ruimtelijke ontwikkelingen toch uit te kunnen voeren, moeten 
mitigerende maatregelen worden genomen om effecten vooraf te voorkomen. Om zeker te zijn 
van de juiste maatregelen is het aan te bevelen om de maatregelen voor te leggen aan het 
Ministerie van EZ door het indienen van een ontheffingsaanvraag. Hoewel een ontheffing voor 
vogels in de meeste gevallen niet kan worden afgegeven, geeft de Minister in haar besluit aan of 
de maatregelen voldoende zijn (positieve afwijzing). 
 
Zorgplicht 
In de Flora- en faunawet is een zorgplicht opgenomen. Deze zorgplicht houdt in dat planten en 
dieren niet onnodig vernield/gedood of verstoord mogen worden. Dit betekent dat handelingen 
(of het nalaten hiervan) waarvan men weet, of redelijkerwijs kan vermoeden, dat ze nadelig zijn 
voor planten en/of dieren niet mogen worden uitgevoerd. Wanneer dergelijke handelingen toch 
uitgevoerd moeten worden, moeten maatregelen, voor zover dit in redelijkheid kan, worden 
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genomen om de nadelige gevolgen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Er dient 
bijvoorbeeld zo gewerkt te worden dat dieren kunnen ontsnappen en het kan nodig zijn om 
soorten te verplaatsen (bijvoorbeeld planten en amfibieën). Deze algemene zorgplicht geldt voor 
elke soort en elk individu in Nederland. 

 
Procedure ontheffingsaanvraag 
Voor soorten van tabel 1 geldt een vrijstelling. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet 
aan te vragen, maar u moet wel de zorgplicht nakomen. 
 
Voor soorten van tabel 2 geldt dat als u kunt werken volgens een goedgekeurde gedragscode er 
een vrijstelling geldt. U hoeft geen ontheffing van de Flora- en faunawet aan te vragen, maar u 
moet uw activiteiten aantoonbaar uitvoeren zoals in de gedragscode staat. Tevens blijft de 
zorgplicht gelden. 
 
Indien u niet kunt werken volgens een gedragscode, maar u kunt maatregelen nemen om de 
functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te garanderen 
(zogenoemde mitigerende maatregelen), dan hoeft u ook geen ontheffing van de Flora- en 
faunawet aan te vragen. Wilt u zeker weten of uw mitigerende maatregelen voldoende zijn, en er 
inderdaad geen ontheffing nodig is? Vraag dan een ontheffing aan om uw maatregelen goed te 
keuren. 
 
Indien beschermde soorten van tabel 3 zijn aangetroffen in het plangebied, dan is mogelijk een 
ontheffingsaanvraag noodzakelijk. Net als voor tabel 2-soorten geldt dat als u maatregelen kunt 
nemen om de functionaliteit van de voortplantings- en/of vaste rust- en verblijfplaats te 
garanderen (zogenoemde mitigerende maatregelen), u geen ontheffing van de Flora- en faunawet 
hoeft aan te vragen. U kunt uw mitigatieplan voorleggen bij RVO.nl voor goedkeuring. 
 
Voor soorten van bijlage IV van de Habitatrichtlijn (die ook onder de tabel 3-soorten van de Flora- 
en faunawet vallen) is het niet langer mogelijk ontheffing aan te vragen op grond van ruimtelijke 
ontwikkelingen. Dat zelfde geldt voor vogelsoorten. Zie Flora- en faunawet voor een beschrijving 
van de te volgen procedure voor deze soorten. 
 
Indien u geen mitigerende maatregelen kunt nemen, dan dient een ontheffing te worden 
aangevraagd bij RVO.nl van het ministerie van Economische Zaken. Voor de ontheffingsaanvraag 
is het noodzakelijk te weten welke soorten aanwezig zijn, zodat gerichte mitigerende maatregelen 
kunnen worden getroffen. RVO.nl zal, indien het akkoord is met het aangeleverde stappenplan 
waarin de aanpak voor mitigatie beschreven wordt, een zogenoemde ‘verklaring van geen 
bedenkingen’ (vvgb) afgeven. Daarmee zegt zij in feite dat een ontheffing niet noodzakelijk is 
wanneer men zich bij de uitvoering houdt aan het opgestelde stappenplan.  
 
Wabo 
Vanaf 1 oktober 2010 is voor ruimtelijke ontwikkelingen de Wabo (Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht) in werking getreden. Dit houdt in dat de benodigde vergunningen en 
ontheffingen, dus ook die ten aanzien van de Flora- en faunawet en Natuurbeschermingswet, in 
de meeste gevallen via een omgevingsvergunning gaan lopen. De aanvraag voor de 
omgevingsvergunning wordt ingediend bij de betreffende gemeente en vervolgens door de 
gemeente ter beoordeling voorgelegd aan het Ministerie van Economische Zaken (voormalig 
Ministerie van EL&I). Het Ministerie van EZ geeft bij goedkeuring een vvgb (verklaring van geen 
bedenkingen) af. Deze vvgb vervangt de huidige ontheffing Flora- en faunawet. 
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Natuurnetwerk Nederland (NNN) 
De nieuwe naam voor de ecologische hoofdstructuur (EHS), het natuurnetwerk Nederland (NNN). 
De term EHS werd in 1990 geïntroduceerd in het Natuurbeleidsplan (NBP) van het toenmalige 
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). In 2014 werd deze term vervangen 
door NNN door staatssecretaris Dijksma van het ministerie van EZ.  
 
De Nederlandse natuur staat steeds meer onder druk, bijvoorbeeld door huizenbouw, aanleg van 
wegen en industrie. Toch leeft bij veel Nederlanders de wens om natuurgebieden in de buurt te 
hebben. Natuur geeft rust en biedt ruimte voor recreatie.  
 
De overheid heeft daarom extra geld uitgetrokken om de Nederlandse natuur te beschermen en 
verder te ontwikkelen. Door nieuwe natuur te ontwikkelen, kunnen natuurgebieden met elkaar 
worden verbonden. Zo kunnen planten zich over verschillende natuurgebieden verspreiden en 
dieren van het ene naar het andere gebied gaan. Het totaal van al deze gebieden en de 
verbindingen ertussen vormt het natuurnetwerk Nederland (NNN).  
 
In het NNN liggen de twintig Nationale Parken die Nederland kent. Ze hebben gezamenlijk een 
oppervlakte van 123.000 ha. Ongeveer 45%van alle hectares NNN op het land is ook Natura 2000-
gebied. 
 
Netwerk van gebieden 
Het NNN is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk 
helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuur-gebieden 
hun waarde verliezen. Het NNN kan worden gezien als de ruggengraat van de Nederlandse natuur.  
Het NNN bestaat uit:  
- bestaande natuurgebieden, reservaten, natuurontwikkelingsgebieden en zogenaamde 

robuuste verbindingen;  
- landbouwgebieden met mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (beheergebieden);  
- grote wateren (zoals de kustzone van de Noordzee, het IJsselmeer en de Waddenzee).  
 
Het NNN is een plan in uitvoering en moet in 2018 klaar zijn. 
  



 
 
 

 

Contactgegevens 
Beneluxweg 125 
4904 SJ  OOSTERHOUT 
Postbus 40 
4900 AA  OOSTERHOUT 
T. 06-20544939 
E. Luc.Koks@anteagroup.com 
 

www.anteagroup.nl 
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Over Antea Group 
 
Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 

dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan 

onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen 

en wegen, realiseren woonwijken en 

waterwerken. Maar we zijn ook betrokken 

bij thema’s zoals milieu, veiligheid, 

assetmanagement en energie. Onder de 

naam Oranjewoud groeiden we uit tot een 

allround en onafhankelijk partner voor 

bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group 

zetten we deze expertise ook mondiaal in. 

Door hoogwaardige kennis te combineren 

met een pragmatische aanpak maken we 

oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 

van vandaag en de oplossingen van de 

toekomst. Al meer dan 60 jaar. 
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memonummer 01 
datum 8 maart 2016 
aan ing. S.B.W. Hammink  
van J.W.C. Melis MSc.  
kopie ing. H.J. Riphagen  
project De munt A, Emmeloord 
projectnr. 403227 
betreft onderbouwing ecologie 

 

Inleiding 
In het plangebied op het bedrijventerrein ‘de Munt’ in Emmeloord vindt een bestemmingsplanaanpassing plaats. De 
voorliggende memo dient ter onderbouwing hiervan. Voor een perceel in het noordwesten van het bedrijventerrein 
wordt in beperkte mate het bouwvlak in noordelijke richting uitgebreid. Dit terrein wordt aangeduid als perceel ‘Van 
Staveren’. In het perceel is enkel intensief beheerd grasland aanwezig. De sloten en slootkanten blijven in de huidige 
staat. Omdat het plangebied een zeer geringe omvang heeft en in het plangebied geen natuurlijke biotopen aanwezig 
zijn, is er voor gekozen de toetsing aan de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet uit te voeren in de vorm 
van een korte bureaustudie en onderbouwing. Hierbij is het gehele aangeduide perceel betrokken. 

Ligging plangebied 
Het perceel ‘Van Staveren’ wordt aan de noordkant globaal begrensd door de Kuinderweg met de daarnaast gelegen 
watergang. Aan de westkant grenst het perceel aan de Dukaat met naastgelegen watergang. Ten zuiden ligt het 
perceel van de Esso aan de Franc. De globale begrenzing van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1 (rood 
omlijnd). 

 
Figuur 1.1 ligging van het plangebied 
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Figuur 1.2 impressie van het plangebied (Globespotter).  

Voorkomende soorten 
De volgende beschermde soorten komen voor in de omgeving van het plangebied, bron: telmee.nl.  

 
Vogels 
Categorie 1-4: (nesten jaarrond beschermd): Boomvalk, buizerd, gierzwaluw, grote gele kwikstaart, havik, ransuil, 
roek, slechtvalk, sperwer, wespendief. 
Categorie 5: Geen omstandigheden te verwachten die nesten van categorie 5 soorten rechtvaardigen tot jaarrond 
beschermde nesten. 
 
Zoogdieren 
Zwaarder beschermd: Eekhoorn, otter, laatvlieger, gewone dwergvleermuis, ruige dwergvleermuis, laatvlieger, 
watervleermuis.  
 
Reptielen en amfibieën 
Zwaarder beschermd: Rugstreeppad, ringslang. 
 
Vlinders en libellen 
Zwaarder beschermd: Noordse winterjuffer. 
 
Vissen 
Zwaarder beschermd: Kleine modderkruiper. 
 
Flora 
Zwaarder beschermd: gewone rietorchis, brede orchis.  
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Beschermde gebieden  
Natuurnetwerk Nederland 
In het plangebied bevinden zich geen gebieden die vallen onder het Natuurnetwerk Nederland (figuur 1.3).  

 

 
Figuur 1.3 gebieden die deel uitmaken van het Natuurnetwerk Nederland (in rood globale ligging v.h. plangebied). 

 
Natura 2000-gebieden  
In de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Natura 2000-gebieden (figuur 1.4). Op een afstand van 
ca. 11 kilometer bevinden zich de vogelrichtlijngebieden "de Wieden" en "Ketelmeer en Vossemeer". Ook op een 
afstand van ca. 11 kilometer bevindt zich vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied ‘Zwarte meer’.  
 

 
Figuur 1.4 Natura 2000-gebieden in de omgeving van het plangebied (in rood globale ligging van het plangebied).  
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Effectbepaling  
Het plangebied biedt in de huidige staat (beoordeeld naar luchtfoto en beelden van globespotter) geen geschikt 
biotoop voor beschermde soorten. In het gebied is enkel intensief beheerd grasland aanwezig. Door de geringe 
grootte van het gebied (ca. 5 hectare) is enig belang als foerageergebied voor voorkomende soorten uit te sluiten.   
 
Algemene broedvogels 
Alle in gebruik zijnde nesten van vogelsoorten in Nederland zijn beschermd onder de Flora- en faunawet. Met de 
meeste broedvogels kan echter in het algemeen relatief eenvoudig rekening worden gehouden door eventuele (kap- 
en sloop)werkzaamheden niet uit te voeren in de broedtijd (circa half maart tot en met juli) en indien concrete 
broedgevallen aanwezig zijn. Op deze wijze zijn geen belemmeringen vanuit de Flora- en faunawet aan de orde. 
Tevens kan er aan worden gedacht het plangebied onaantrekkelijk te maken voor broedvogels door vegetatie tijdig te 
verwijderen.  
 
Rugstreeppad 
In de Noordoostpolder is het voorkomen van de rugstreeppad bekend. In de huidige situatie kan het voorkomen van 
rugstreeppadden worden uitgesloten. Wanneer echter werkzaamheden in het gebied worden uitgevoerd, dan kan de 
locatie tijdelijk geschikt biotoop bieden aan rugstreeppadden. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer ondiepe plassen en 
vergraafbaar zand in het terrein aanwezig zijn. Het verdiend daarom de aanbeveling om het terrein vrij te houden van 
plassen, of wanneer plassen aanwezig zijn, deze af te dekken met zijl.  

Conclusie 
Voorkomende natuurwaarden vormen in het kader van de natuurwetgeving (Natuurbeschermingswet 1998 en de 
Flora- en Faunawet) geen belemmering voor het bestemmingsplan. Wel moet in het plangebied rekening worden 
gehouden met algemene broedvogels en moet tijdens de werkzaamheden voorkomen worden dat de rugstreeppad 
zich vestigt in het plangebied.  
 

 Werkzaamheden worden bij voorkeur uitgevoerd buiten het broedseizoen (globaal van half maart tot juli).  

 Wanneer werkzaamheden worden uitgevoerd binnen het broedseizoen dan wordt het plangebied voorafgaan aan 
het seizoen waarin de werkzaamheden plaatsvinden ongeschikt gemaakt voor broedvogels.  

 Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen om te voorkomen dat de rugstreeppad zich vestigt in het 
plangebied. Dit kan door plassen in het plangebied af te dekken met zeil en door te voorkomen dat zich voor 
langere periodes vergraafbaar zand in het plangebied aanwezig is.  

 

Bronnen 
www.telmee.nl 
www.globespotter.nl 
http://natura2000.eea.europa.eu  
http://geo2.flevoland.nl/viewer/app/Natuurbeheerplan  
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Bijlage 2 ‘Nota van ambtshalve wijzigingen tussen voorontwerp- en 

ontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, de Munt A – partiële herziening'’ 

 

Aanpassingen toelichting 

• Diverse ondergeschikte aanpassingen en correcties in tekst, nummering en 

opmaak. 

• De provincie heeft in haar reactie de volgende opmerkingen gemaakt over het 

voorontwerpbestemmingsplan: 

 

o Verkeer 

Deze uitbreiding heeft in directe zin geen effect  bestaande infrastructuur in de zin 

van nieuwe uitrit o.i.d. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande wegen en er zijn 

geen wijzigingen te verwachten voor de provinciale wegen. In de toelichting 

ontbreken de effecten van de uitbreiding op de intensiteit van het transport van 

en naar Koopman. Met name de gevolgen voor de afwikkeling van en naar de A6 

via de Muntweg / Kuinderweg is voor de provincie van belang. Daarnaast vragen 

wij ons af of er grote effecten zijn te verwachten op de intensiteiten voor de 

afwikkeling richting Marknesse.  

 

Onze reactie 

In de toelichting zal een paragraaf ‘Verkeer’ worden opgenomen met 

onderstaande tekst: 

‘Door de aanpassingen in dit bestemmingsplan kan, door hoger te bouwen, de 

opslagcapaciteit toenemen. Binnen het bedrijf is nu niet duidelijk of ze in de 

toekomst gebruik gaan maken van de mogelijkheid om tot 35 meter hoog te 

bouwen. Of hoger bouwen gevolgen heeft voor het aantal verkeersbewegingen is 

mede afhankelijk van de opslagduur van de goederen. Koopman International 

streeft naar een verder optimaliseren van de in- en uitgaande goederenstroom 

waarbij het aantal interne vervoersbewegingen wordt beperkt. De aanpassingen in 

dit bestemmingsplan dragen hieraan bij. Uitgangspunt is dat het aantal 

vrachtwagens dat het bedrijf bezoekt gelijk blijft aan de huidige situatie, zijnde 

circa 80 à 100 vrachtwagenbewegingen. Wel is duidelijk dat er weinig 

verkeersbewegingen van en naar Koopman plaatsvinden via de Marknesserweg. In 

de toekomst wordt hierin ook geen wijziging verwacht.’  

  

o Natuur 

Wij kunnen ons vinden in de conclusies van de natuuronderzoeken en wachten het 

aanvullend onderzoek naar de rugstreeppad af. Wellicht dat dat laatste ons 

aanleiding geeft om daar in het vervolg verder op in te gaan. 

Ten aanzien van de stikstofproblematiek en PAS moet misschien nog gekeken 

worden in hoeverre er sprake kan zijn van toename van de stikstofemissie als 

gevolg van bijvoorbeeld transportbewegingen e.d.  

  

Onze reactie  

In paragraaf 4.2.1 zal worden toegevoegd dat er voorzorgsmaatregelen moeten 

worden genomen om te voorkomen dat de rugstreeppad zich vestigt in het 

plangebied. Dit kan door plassen in het plangebied af te dekken met zeil en door 

te voorkomen, dat zich voor langere periodes vergraafbaar zand in het plangebied 

aanwezig is. Dit wordt aan de omgevingsvergunning gekoppeld. De stikstofemissie 

neemt niet toe. Uitgangspunt is dat het aantal vrachtwagens dat het bedrijf 

bezoekt gelijk blijft aan de huidige situatie, zijnde circa 80 à 100 

vrachtwagenbewegingen. De verkeersintensiteit zal niet significant toenemen. (Zie 

hierboven onze reactie Verkeer) 

 

o Perceel Van Staveren 



In de toelichting vinden wij onvoldoende informatie over het betreffende perceel. 

Wij maken hierbij dan ook het voorbehoud om hierop in de volgende fase verder 

in te gaan.  

  

Onze reactie 

Het betreft slechts de aanpassing van een bestaand perceel op het 

bedrijventerrein De Munt A. Alleen de perceelgrens wordt opgeschoven. Wat er 

kan aan activiteiten op het perceel onder welke voorwaarden is geregeld in het 

moederplan van het bedrijventerrein De Munt A. Voor de duidelijkheid zal een 

situatietekening van de toekomstige situatie worden toegevoegd in de toelichting. 

  

Voor de volledigheid zullen de reacties opgenomen worden als bijlage bij de toelichting. 

 

 Paragraaf 2.4.5 wordt tekstueel aangevuld met het beeldkwaliteitsplan van het 

moederplan de Munt A. Zo worden de nadere eisen voor de specifieke 

bouwaanduiding – beeldkwaliteit’, die in de herziening voor sommige 

bestemmingen gelden hierin opgenomen. 

 

Aanpassingen regels 

 Paragraaf 3.2.1 sub c: staat een minimum bebouwingspercentage vermeld, maar 

deze komt in het plan niet voor. Deze kan dan ook geschrapt worden. 

 Paragraaf 3.2.2 sub b: de bouwhoogte van andere bouwwerken wordt aangepast 

naar 10,0 meter i.p.v. 2,5 m. 

 Voor bedrijfsgebouwen bedraagt de afstand tot de perceelgrens 2 meter. Om het 

bouwplan aan Franc naast het Esso station mogelijk te maken, zal op de 

perceelgrens moeten worden gebouwd. In de bestemming Bedrijventerrein-4 

wordt paragraaf 3.2.1 sub d aangevuld met: 

o met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke 

bouwaanduiding afstand perceelgrens (m)’, geldt dat de afstand van een 

bedrijfsgebouw tot de perceelgrens 0 m bedraagt. 

 

Aanpassingen verbeelding 

 Het bouwvlak aan Franc naast het Esso station krijgt een bouwaanduiding 

‘specifieke bouwaanduiding - afstand perceelgrens’ (zie onder aanpassing regels 

3e punt).  
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Beste heer De Jager, beste Peter,

 

Op 4 mei 2016 hebben wij in het kader van het vooroverleg het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, de Munt A - partiële herziening’ 
ontvangen.

 

Met het plan wordt een in- en exportbedrijf van non-foodgoederen op het 
bedrijventerrein De Munt A te Emmeloord uitgebreid. Dit plan regelt dat een deel
van een kavel tot 35 meter hoog (in plaats van 25 m) mag worden bebouwd. 
Daarnaast wordt ten behoeve van de uitbreiding een deel van de openbare weg 
omgelegd. 

Naast bovenstaande ontwikkeling wordt het bebouwingsvlak van een kavel op dit 
bedrijventerrein vergroot. Op de kavel liggen beperkingen, o.a. een 
veiligheidscontour, van een naastgelegen tankstation, waarbinnen niet gebouwd 
mag worden. Door de rooilijn op te schuiven wordt voor deze kavel meer bebouwing
mogelijk gemaakt.

 

Het plan geeft voor ons aanleiding tot de volgende opmerkingen:

 

Verkeer

Deze uitbreiding heeft in directe zin geen effect  bestaande infrastructuur in 
de zin van nieuwe uitrit o.i.d. Er wordt gebruik gemaakt van bestaande wegen en 
er zijn geen wijzigingen te verwachten voor de provinciale wegen. In de 
toelichting ontbreken de effecten van de uitbreiding op de intensiteit van het 
transport van en naar Koopman. Met name de gevolgen voor de afwikkeling van en 
naar de A6 via de Muntweg / Kuinderweg is voor de provincie van belang. 
Daarnaast vragen wij ons af of er grote effecten zijn te verwachten op de 
intensiteiten voor de afwikkeling richting Marknesse. 

 

Natuur

Wij kunnen ons vinden in de conclusies van de natuuronderzoeken en wachten het 
aanvullend onderzoek naar de rugstreeppad af. Wellicht dat dat laatste ons 
aanleiding geeft om daar in het vervolg verder op in te gaan.

Ten aanzien van de stikstofproblematiek en PAS moet misschien nog gekeken worden
in hoeverre er sprake kan zijn van toename van de stikstofemissie als gevolg van
bijvoorbeeld transportbewegingen ed.

 

Perceel Van Staveren

In de toelichting vinden wij onvoldoende informatie over het betreffende 
perceel. Wij maken hierbij dan ook het voorbehoud om hierop in de volgende fase 
verder in te gaan.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

drs. T.S. (Tanya) van Huissteden - De Abreu
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Beleidsmedewerker ruimtelijke ordening

Afdeling Ruimte en Economie

 

Provincie Flevoland

T 0320 – 265708

E HYPERLINK 
"mailto:tanya.vanhuissteden@flevoland.nl"tanya.vanhuissteden@flevoland.nl

 

HYPERLINK "http://www.flevoland.nl/"www.flevoland.nl

 

 

 

 

Van: Jager, Peter de [mailto:p.dejager@noordoostpolder.nl] 
Verzonden: woensdag 4 mei 2016 15:43
Aan: INFOPUNT INFOPUNT; 'watertoets@zuiderzeeland.nl'; 'j.ribberink@gasunie.nl';
'communicatie@gasunie.nl'; 'servicecentrum@tennet.org'; 'div@vitens.nl'; 
'Henri.prins@alliander.com'
Onderwerp: Voorontwerpbestemmingsplan ‘Emmeloord, de Munt A - partiële 
herziening’
Urgentie: Hoog

 

Geachte heer/mevrouw,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Noordoostpolder maakt bekend dat 
op grond van de ‘Inspraakverordening 2010’ het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Emmeloord, de Munt A - partiële herziening’ ter inzage ligt.

 

Inhoud bestemmingsplan

Met het plan wordt een in- en exportbedrijf van non-foodgoederen op het 
bedrijventerrein De Munt A te Emmeloord uitgebreid. Dit plan regelt dat een deel
van een kavel tot 35 meter hoog (in plaats van 25 m) mag worden bebouwd. 
Daarnaast wordt ten behoeve van de uitbreiding een deel van de openbare weg 
omgelegd. 

 

Naast bovenstaande ontwikkeling wordt het bebouwingsvlak van een kavel op dit 
bedrijventerrein vergroot. Op de kavel liggen beperkingen, o.a. een 
veiligheidscontour, van een naastgelegen tankstation, waarbinnen niet gebouwd 
mag worden. Door de rooilijn op te schuiven wordt voor deze kavel meer bebouwing
mogelijk gemaakt. 

 

Termijn van inzage  

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 5 mei 2016 tot en met 1 juni 
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2016. 

 

Inzien voorontwerpbestemmingsplan

Het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

·         Op HYPERLINK 
"http://www.ruimtelijkeplannen.nl"www.ruimtelijkeplannen.nl. Het 
identificatienummer van het voorontwerpbestemmingsplan is: 
NL.IMRO.0171.BP00561-VO01

·         Op de gemeentelijke website: https://www.noordoostpolder.nl/ter-inzage

·         Een papieren versie ligt bij het loket Woonomgeving (Harmen 
Visserplein 1, Emmeloord).

 

Indienen inspraakreactie

Tijdens eerder genoemde termijn van inzage kan iedereen een schriftelijke 
inspraakreactie indienen.

 

Heeft u vragen?

Voor meer informatie kunt u contact met mij opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Peter de Jager

Juridisch beleidsmedewerker

 

  

Gemeente Noordoostpolder

 

Postbus 155, 8300 AD Emmeloord

 

t: +31 (0)527 63 34 90

 

e: HYPERLINK "mailto:p.dejager@noordoostpolder.nl"p.dejager@noordoostpolder.nl

 

w: HYPERLINK "http://www.noordoostpolder.nl/"www.noordoostpolder.nl

 

Werkdagen: ma, di, wo, do
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***disclaimer***
http://www.flevoland.nl/Informatie/Disclaimer-e-mail
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WATERSCHAP 

D A T U M 

7 juni 2016 
B E H A N D E L D D O O R 

C. van der Heijden 

D I R E C T N U M M E R 

06-46 91 98 81 

LAND 

UW WATERSCHAP 

Gemeente Noordoostpolder 
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 
De heer P. de Jager 
Postbus 155 
8300 AD EMMELOORD 

GEM. NOORDOOSTPOLDER 

INGEK 0 9 JUNi 2C15 

ONDERWERP 

voorontwerpbestem
mingsplan 'Emmeloord, 
de Munt A - partiële 
herziening' 

ONS KENMERK 

PPAWP-W/2016/475452 

ONS ZAAKNUMMER 

472162 

Geachte heer De Jager, 

In het kader van het ambtelijk vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1. van 
het Besluit op de Ruimtelijke Ordening, hebben wij van u het voorontwerp
bestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A - partiële herziening' ontvangen. 

Via deze brief geven wij een reactie op het plan. 

Inhoudelijk 
Voorliggend plan voorziet in een juridisch-planologische regeling teneinde een 
herstructurering van een deel van het bestaande bedrijventerrein De Munt A -
voor de uitbreiding van Koopman International BV- alsmede een aanpassing van 
het bouwvlak van het terrein van het perceel van 'Van Staveren' mogeiijk te 
maken. 

UW CORRESPONDENTIE VAN 

4 mei 2016 

UW KENMERK 

VERZONDEN 

0 8 JUN 2016 

Het waterschap constateert dat voorliggende gedeeltelijke herziening van het 
plan in voldoende mate past binnen de waterhuishoudkundige uitgangspunten 
c.q. kaders, zoals is opgenomen in de waterparagraaf van het thans vigerende 
bestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A' (2010). Aanpassingen dan wel 
aanvullingen hierop achten wij niet noodzakelijk. 

Conclusie 
Gelezen het voorgaande hebben wij geen op- en/of aanmerkingen ten aanzien 
van het voorontwerpbestemmingsplan 'Emmeloord, de Munt A - partiële 
herziening'. 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer C. van der Heijden via 
e-mail: c.vanderheiiden@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06-46 91 98 8 1 . 

Hoogachtend, 

het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
namens dit college. 

de teammanager Waterprocedures, 

mevrouw/ing. J.P. Borneman. 

A D R E S W A T E R S C H A P S H U I S 

Postbus 229 - 8200 AE Lelystad 
Lindelaan 20 - 8224 KT Lelystad 
www.zuiderzeeland.nl 

T (0320) 274 911 
waterschap@zuiderzeeland.nl 
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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan

het bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - partiële herziening met identificatienummer 

NL.IMRO.0171.BP00561-ON01 van de gemeente Noordoostpolder.

1.2  bestemmingsplan

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

bijlagen.

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge 

de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze 

gronden.

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.

1.5  ander-werk

een werk, geen bouwwerk zijnde, of werkzaamheid;

1.6  bebouwing

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

1.7  bedrijf

een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, 

inzamelen en verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend 

plaatsvindt als ondergeschikt onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan 

wel levering van ter plaatse vervaardigde, bewerkte of herstelde goederen dan wel goederen 

die in rechtstreeks verband staan met de uitgeoefende handelingen;'

1.8  bedrijfsgebouw

een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf;

1.9  bedrijfsperceel

gronden die worden gebruikt voor kantoren en/of bedrijfsdoeleinden door een individueel 

bedrijf; 

1.10  bedrijfswoning

een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het 

huishouden van) een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het 

gebouw of het terrein noodzakelijk is; 

1.11  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.
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1.12  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming.

1.13  Bevi-inrichting

inrichting als bedoeld in artikel 2 lid 1 van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

1.14  bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag 

om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende omgevingsvergunning;

1.15  bijgebouw

functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al 

dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw; 

1.16  bouwen

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

van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen 

van een standplaats;

1.17  bouwgrens

de grens van een bouwvlak;

1.18  bouwlaag

een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of bij benadering gelijke 

hoogte liggende vloeren of balklagen is begrensd, zulks met inbegrip van de begane grond en 

met uitsluiting van onderbouw en zolder;

1.19  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten;

1.20  bouwperceelgrens

een grens van een bouwperceel;

1.21  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 

bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten;

1.22  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op 

de grond;

1.23  consumentenvuurwerk

vuurwerk dat is bestemd voor particulier gebruik;

1.24  dak

iedere bovenbeëindiging van een gebouw;
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1.25  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verkopen 

en/of leveren van goederen, geen brandstoffen zijnde, aan personen die die goederen kopen 

voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van een beroeps- of 

bedrijfsactiviteit; 

1.26  detailhandel in volumineuze goederen

detailhandel in volumineuze goederen, zoals auto's, boten, caravans, keukens, badkamers, 

landbouwwerktuigen, grove bouwmaterialen; 

1.27  dienstverlening

het verlenen van economische en maatschappelijke diensten aan derden; 

1.28  evenement

een voor publiek toegankelijke verrichting van kunst, ontwikkeling, ontspanning of vermaak, 

feesten en muziekvoorstellingen daaronder begrepen, waarvoor ingevolge regelgeving een 

melding moet worden gedaan dan wel vergunning of ontheffing moet worden aangevraagd 

en verleend;

1.29  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt;

1.30  geluidgevoelige functies

bewoning of andere geluidgevoelige functies zoals bedoeld in de Wet geluidhinder dan wel 

het Besluit geluidhinder; 

1.31  hoofdgebouw

het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming het 

belangrijkste is;

1.32  landhoofd

een bouwwerk dat de overgang vormt van een grondlichaam naar een brug of een viaduct; 

1.33  nutsvoorziening

een voorziening ten dienste van een bedrijf, zoals een gas- en elektriciteitsbedrijf, dat 

opereert in een sector die beschouwd wordt van openbaar nut te zijn omdat het belangrijke 

producten of diensten ten nutte van het publiek levert; 

1.34  productiegebonden detailhandel

detailhandel in goederen die ter plaatse worden vervaardigd, gerepareerd en/of toegepast 

in het productieproces, waarbij de detailhandelsfunctie ondergeschikt is aan het 

productieproces;

1.35  professioneel vuurwerk

vuurwerk, niet zijnde consumentenvuurwerk;

1.36  Staat van Bedrijfsactiviteiten

de Staat van Bedrijfsactiviteiten die van deze regels onderdeel uitmaakt;
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1.37  vloeroppervlakte

de totale oppervlakte van hoofdgebouwen en aan- en bijgebouwen op zowel begane grond 

als verdieping(en);

1.38  vuurwerkbedrijf

een inrichting waar professioneel vuurwerk en/of meer dan 10.000 kg 

consumentenvuurwerk aanwezig is;

1.39  wadi

een laagte waarin het regenwater zich kan verzamelen en in de bodem kan infiltreren; 

1.40  Wgh-inrichting

een inrichting als bedoeld in artikel 2.1 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht; 

1.41  woning

een gebouw of een gedeelte van een gebouw, krachtens aard en indeling geschikt en bestemd 

voor de huisvesting van één huishouden;

1.42  zelfstandig kantoor

een ruimte die dient voor de uitoefening van administratieve, boekhoudkundige dan wel 

financiële, organisatorische en/of zakelijke dienstverlening - niet zijnde detailhandel - al 

dan niet met een (publiekgerichte) baliefunctie; 

1.43  zolder

de bovenste ruimte in een gebouw onmiddellijk onder de kap.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  bebouwingspercentage

het deel van het bouwvlak uitgedrukt in procenten dat bebouwd mag worden;

2.2  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen gebouw 

zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, 

antennes, en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen;

2.3  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak;

2.4  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel;

2.5  de hoogte van een dakopbouw

vanaf de afdekking van de bovenste tot aan het hoogste punt van de dakopbouw;

2.6  de hoogte van een kap

vanaf de bovenkant goot, boeibord of daarmee gelijk te stellen constructiedeel tot aan het 

hoogste punt van de kap;

2.7  de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart 

van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen;

2.8  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het 

bouwwerk;

2.9  het bebouwd oppervlak van een bouwperceel

de oppervlakte van alle op een bouwperceel gelegen bouwwerken tezamen;

2.10  peil
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de kruin 

van de weg;

b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde hoogte 

van het aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw;

c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot 

onduidelijkheden, een door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.
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Hoofdstuk 2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Bedrijventerrein - 4

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein - 4' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. bedrijfsactiviteiten tot en met milieucategorie 4.1 van Bijlage 1 Staat van 

Bedrijfsactiviteiten;

b. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beeldkwaliteit', bebouwing 

die voldoet aan nadere eisen voor beeldkwaliteit; 

met daarbijbehorende:

c. gebouwen, een bedrijfswoning daar niet onder begrepen;

d. bouwwerken, geen gebouw zijnde, landhoofden daaronder begrepen; 

e. andere-werken; 

f. ontsluitingswegen en paden; 

g. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

h. groenvoorzieningen; 

i. nutsvoorzieningen; 

j. parkeervoorzieningen; 

met dien verstande dat:

k. bedrijfskantoren zijn toegestaan tot een vloeroppervlakte van niet meer dan 30% van 

het brutovloeroppervlak van het bedrijfspand; 

l. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beeldkwaliteit' een 

minimale kavelgrootte geldt van 2.000 m² ; 

m. zelfstandige kantoren zijn niet toegestaan, tenzij anders in dit plan is geregeld;

n. detailhandel niet is toegestaan, met uitzondering van detailhandel in volumineuze 

goederen en productiegebonden detailhandel; 

o. Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan, met uitzondering van bestaande 

Bevi-inrichtingen; vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan; 

p. Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan; 

q. inrichtingen die zijn genoemd in bijlage C en D van het Besluit milieu-effectrapportage 

1994 niet zijn toegestaan.

3.2  Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden 

gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen.

3.2.1  Bedrijfsgebouwen

Voor een gebouw gelden de volgende regels:

a. een gebouw dient binnen een bouwvlak te worden gebouwd;

b. een gebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is voor het 

parkeren of stallen van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd indien uit de 

aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen blijkt dat op het bedrijfsperceel 

voldoende parkeer- of stallingsruimte wordt gerealiseerd en instand wordt gehouden; 

c. de afstand tot de perceelgrens mag niet minder dan 2 m bedragen, met dien verstande, 

dat ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afstand perceelsgrens 

(m)' de minimale afstand van een bedrijfsgebouw tot de perceelsgrens 0 meter mag 

bedragen;
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d. de onderlinge afstand tussen de gebouwen op een bouwperceel mag niet minder dan 4 

m bedragen, tenzij het een bedrijfsverzamelgebouw betreft; 

e. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet 

meer bedragen dan de aangegeven hoogte; 

f. op het tijdstip van de terinzagelegging van het plan bestaande bebouwing met 

afwijkingen in maten en afmetingen mag gehandhaafd worden.

g. ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' geldt dat het 

bebouwingspercentage van het bouwvlak niet meer mag zijn dan het aangegeven 

percentage.

3.2.2  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 10 m bedragen.

3.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de plaats en de afmeting van 

de bebouwing, ten behoeve van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld;

b. de milieusituatie

c. de verkeersveiligheid;

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden

e. de sociale veiligheid;

f. de externe veiligheid.

3.4  Afwijken van de bouwregels

Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in:

a. 3.2.1 onder c en toestaan dat de afstand van een bedrijfsgebouw tot de perceelgrens 

wordt verminderd tot 0 m; 

b. 3.2.1 onder e en toestaan dat zend- of ontvangmasten tot een bouwhoogte van 10 m op 

een bedrijfsgebouw worden gebouwd; 

c. 3.2.2 onder b en toestaan dat de bouwhoogte wordt vergroot tot niet meer dan 12 m. 

3.4.1  Afwegingskader

Een in 3.4 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

e. de sociale veiligheid; 

f. de externe veiligheid;

3.5  Specifieke gebruiksregels

3.5.1  Strijdig gebruik

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

a. bewoning van bedrijfsruimten; 

b. 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; 
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c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - beeldkwaliteit', een gebruik 

van tussen de voorgevel en de openbare weg gesitueerde gronden als opslag-, stort- of 

bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, stoffen, materialen en producten;

d. het gebruik van de gronden en bouwwerken strijdig met het bepaalde in lid 3.2.1 onder 

b.

3.6  Afwijken van de gebruiksregels
a. Het bevoegd gezag kan met een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in 3.1 

en bedrijven toelaten die niet zijn genoemd in Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten of 

die volgens Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten van een hogere categorie zijn, 

voorzover het betrokken bedrijf naar aard en invloed op de omgeving geacht kan 

worden te behoren tot de reeds toegelaten categorie, met dien verstande dat:

1. Bevi-inrichtingen niet zijn toegestaan; 

2. vuurwerkbedrijven niet zijn toegestaan; 

3. Wgh-inrichtingen niet zijn toegestaan.

3.6.1  Afwegingskader

Een in 3.6 genoemde omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien geen 

onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a. het straat- en bebouwingsbeeld; 

b. de milieusituatie; 

c. de verkeersveiligheid; 

d. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden; 

e. de sociale veiligheid; 

f. de externe veiligheid.
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Artikel 4  Groen

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. kunstwerken;

c. nutsvoorzieningen;

d. evenementen; 

met daarbijbehorende:

e. bouwwerken, geen gebouw zijnde, landhoofden daaronder begrepen; 

f. andere-werken; 

g. water, waterhuishoudkundige voorzieningen en wadi's; 

h. voet- en fietspaden; 

i. in- en uitritten ten behoeve van aangrenzende percelen. 

4.2  Bouwregels

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

bestemming worden gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen.

4.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m bedragen;

b. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen. 
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Artikel 5  Verkeer

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen en straten; 

b. voet- en rijwielpaden; 

c. kunstwerken; 

d. nutsvoorzieningen; 

e. evenementen;

met daarbijbehorende: 

f. bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bruggen, viaducten en landhoofden daaronder 

begrepen; 

g. andere-werken; 

h. watergangen en waterhuishoudkundige voorzieningen; 

i. groenvoorzieningen; 

j. parkeervoorzieningen.

5.2  Bouwregels

Binnen deze bestemming mogen bouwwerken ten dienste van de bestemming worden 

gebouwd met inachtneming van de volgende bepalingen.

5.2.1  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels:

a. de bouwhoogte van licht- en vlaggenmasten en kunstwerken mag niet meer dan 15 m 

bedragen; 

b. de bouwhoogte van bruggen en viaducten mag niet meer dan 7 m bedragen; 

c. in overige gevallen mag de bouwhoogte niet meer dan 2,5 m bedragen.
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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 aanduidingsregels

7.1  veiligheidszone - lpg

7.1.1  Aanduidingsomschrijving

Ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' geldt dat die gronden - naast de andere 

aangewezen bestemming(en) - tevens bestemd zijn voor de bescherming van het woon-, leef- 

en verblijfsklimaat in verband met een (nabij) aanwezige lpg-installatie.

7.1.2  Bouwregels

Er mag geen toename plaatsvinden van kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten als 

bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, tenzij ze behoren tot de inrichting 

waartoe ook het vulpunt lpg behoort.

7.1.3  Wijzigingsbevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de aanduiding wijzigen in die zin 

dat de zone wordt aangepast indien daartoe als gevolg van wijziging in gebruik, 

bedrijfsvoering, regelgeving of vergunningverlening aanleiding bestaat. 

blad 118 van 140                                                                                                               Ruimte - Antea Nederland B.V.



ontwerp bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - partiële herziening  

Gemeente Noordoostpolder    

Projectnummer 403227    

Artikel 8  Algemene afwijkingsregels

Het bevoegd gezag 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, in de volgende 

gevallen met een omgevingsvergunning afwijken van de regels:

a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% 

van die maten, afmetingen en percentages; 

b. de bestemmingsbepalingen en toestaan dat het beloop of het profiel van wegen of de 

aansluiting van wegen onderling in geringe mate wordt aangepast; 

c. de bestemmingsbepalingen voor het bouwen met een geringe mate van afwijking van de 

plaats en richting van de bestemmingsgrenzen indien dit noodzakelijk is in verband met 

afwijkingen of onnauwkeurigheden ten opzichte van de feitelijke situatie of in die 

gevallen waar een rationele verkaveling van de gronden een geringe afwijking vergt; de 

bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, en toestaan dat de hoogte van de bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt 

vergroot tot niet meer dan 10 m; 

d. de bestemmingsbepalingen ten aanzien van de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde, en toestaan dat de hoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve 

van kunstwerken, geen gebouwen zijnde, en ten behoeve van zend-, ontvang- en/of 

sirenemasten, wordt vergroot tot niet meer dan 40 m; 

e. het bepaalde ten aanzien van de maximale (bouw)hoogte van gebouwen en toestaan dat 

de (bouw)hoogte van de gebouwen ten behoeve van plaatselijke verhogingen, zoals 

schoorstenen, luchtkokers, liftkokers en lichtkappen, mits: 

1. de oppervlakte van de vergroting niet meer dan 10 m2 bedraagt; 

2. de hoogte niet meer dan 1,25 maal de maximale (bouw)hoogte van het betreffende 

gebouw bedraagt;

f. de eis dat bij een aanvraag om bouwvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of 

stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of 

stallingsruimte wordt voorzien.
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Artikel 9  Algemene procedureregels

Voor een besluit tot verlening van een nadere eis geldt de volgende 

voorbereidingsprocedure:

a. een ontwerpbesluit ligt, met bijhorende stukken, gedurende twee weken ter inzage;

b. de terinzagelegging wordt vooraf bekend gemaakt in één of meer dag-, nieuws- of 

huis-aan-huisbladen of op een andere geschikte wijze;

c. de bekendmaking houdt mededeling in van de bevoegdheid voor belanghebbenden tot 

het naar voren brengen van zienswijzen gedurende de onder a genoemde termijn;

d. burgemeester en wethouders delen aan hen die zienswijzen naar voren hebben gebracht 

de beslissing daaromtrent mede.  
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Artikel 10  Overige regels

10.1  Werking wettelijke regelingen

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zoals 

deze luiden op het moment van vaststelling van dit plan. 
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Hoofdstuk 4  Overgangs- en slotregels

Artikel 11  Overgangsrecht

11.1  Overgangsrecht bouwwerken
1. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

omgevingsvergunning voor het bouwen, en afwijkt van het plan, mag, mits deze 

afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,

a. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

b. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt 

gedaan binnen twee jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

2. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het eerste lid een 

omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als 

bedoeld in het eerste lid met maximaal 10%.

3. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in 

strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van 

dat plan.

11.2  Overgangsrecht gebruik
1. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding 

van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

2. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste 

lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 

tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

3. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, 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.

4. Het eerste lid 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 12  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan Emmeloord, de Munt A - partiële herziening. 
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Bijlagen
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Bijlage 1  Staat van Bedrijfsactiviteiten
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014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw
014 016 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D 3.1 2 G 1
014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.<= 500 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
014 016 3 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. > 500 m 30 10 50 10 50 3.1 2 G 1
014 016 4 - plantsoenendiensten en hoveniersbedrijven: b.o. <= 500 m 30 10 30 10 30 2 1 G 1
0142 0162 KI-stations 30 10 30 C 0 30 2 1 G 1
02 02 -  
02 02 - BOSBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. BOSBOUW
020 021, 022, 024 Bosbouwbedrijven 10 10 50 0 50 3.1 1 G 1
15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN
151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking:
151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100 D 3.2 2 G 1
151 101 4 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. > 1000 m² 100 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2
151 101 5 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 1000 m² 50 0 50 C 30 50 3.1 1 G 1
151 101 6 - vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o. <= 200 m² 30 0 50 10 50 3.1 1 G 1
151 101, 102 7 - loonslachterijen 50 0 50 10 50 3.1 1 G 1

151 108 8 - vervaardiging van snacks en vervaardiging van kant-en-klaar-maaltijden met p.o. < 2.000 m² 50 0 50 10 50 3.1 2 G 1
152 102 0 Visverwerkingsbedrijven:
152 102 5 - verwerken anderszins: p.o. <= 1000 m² 100 10 50 30 100 3.2 1 G 1
152 102 6 - verwerken anderszins: p.o. <= 300 m² 50 10 30 10 50 3.1 1 G 1
1531 1031 0 Aardappelprodukten fabrieken
1531 1031 2 - vervaardiging van snacks met p.o. < 2.000 m² 50 10 50 50 R 50 3.1 1 G 1
1532, 1533 1032, 1039 0 Groente- en fruitconservenfabrieken
1532, 1533 1032, 1039 1 - jam 50 10 100 C 10 100 3.2 1 G 1
1532, 1533 1032, 1039 2 - groente algemeen 50 10 100 C 10 100 3.2 2 G 2
1532, 1533 1032, 1039 3 - met koolsoorten 100 10 100 C 10 100 3.2 2 G 2
1541 104101 0 Vervaardiging van ruwe plantaardige en dierlijke oliën en vetten
1541 104101 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 30 100 C 30 R 200 4.1 3 G 2 B
1541 104101 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 50 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3 B
1542 104102 0 Raffinage van plantaardige en dierlijke oliën en vetten
1542 104102 1 - p.c. < 250.000 t/j 200 10 100 C 100 R 200 4.1 3 G 2 B
1542 104102 2 - p.c. >= 250.000 t/j 300 10 300 C Z 200 R 300 4.2 3 G 3 B
1543 1042 0 Margarinefabrieken:
1543 1042 1 - p.c. < 250.000 t/j 100 10 200 C 30 R 200 4.1 3 G 2
1543 1042 2 - p.c. >= 250.000 t/j 200 10 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3 B
1551 1051 0 Zuivelprodukten fabrieken:
1551 1051 3 - melkprodukten fabrieken v.c. < 55.000 t/j 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 1
1551 1051 4 - melkprodukten fabrieken v.c. >= 55.000 t/ 100 0 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 2
1551 1051 5 - overige zuivelprodukten fabrieken 50 50 300 C 50 R 300 4.2 3 G 2
1552 1052 1 Consumptie-ijsfabrieken: p.o. > 200 m² 50 0 100 C 50 R 100 3.2 2 G 2
1552 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o. <= 200 m² 10 0 30 0 30 2 1 G 1
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1561 1061 0 Meelfabrieken: 
1561 1061 1 - p.c. >= 500 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 2 G 2
1561 1061 2 - p.c. < 500 t/u 100 50 200 C 50 R 200 4.1 2 G 2
1561 1061 Grutterswarenfabrieken 50 100 200 C 50 200 D 4.1 2 G 2
1562 1062 0 Zetmeelfabrieken:
1562 1062 1 - p.c. < 10 t/u 200 50 200 C 30 R 200 4.1 1 G 2
1562 1062 2 - p.c. >= 10 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 2 G 3
1571 1091 0 Veevoerfabrieken:
1571 1091 3 - drogerijen (gras, pulp, groenvoeder, veevoeder) cap. < 10 t/u wate 300 100 200 C 30 300 4.2 2 G 2
1571 1091 5 - mengvoeder, p.c. < 100 t/u 200 50 200 C 30 200 4.1 3 G 3
1571 1091 6 - mengvoeder, p.c. >= 100 t/u 300 100 300 C Z 50 R 300 4.2 3 G 3
1572 1092 Vervaardiging van voer voor huisdieren 200 100 200 C 30 200 4.1 2 G 2
1581 1071 0 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen
1581 1071 1 - v.c. < 7500 kg meel/week, bij gebruik van charge-ovens 30 10 30 C 10 30 2 1 G 1
1581 1071 2 - v.c. >= 7500 kg meel/week 100 30 100 C 30 100 3.2 2 G 2
1582 1072 Banket, biscuit- en koekfabrieken 100 10 100 C 30 100 3.2 2 G 2
1584 10821 0 Verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk

1584 10821 2 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. < 2.000 m² 100 30 50 30 100 3.2 2 G 2

1584 10821 3 - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o. <= 200 m² 30 10 30 10 30 2 1 G 1
1584 10821 4 - Suikerwerkfabrieken met suiker branden 300 30 50 30 R 300 4.2 2 G 2
1584 10821 5 - Suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. > 200 m 100 30 50 30 R 100 3.2 2 G 2
1584 10821 6 - suikerwerkfabrieken zonder suiker branden: p.o. <= 200 m 30 10 30 10 30 2 1 G 1
1585 1073 Deegwarenfabrieken 50 30 10 10 50 3.1 2 G 2
1586 1083 0 Koffiebranderijen en theepakkerijen
1586 1083 2 - theepakkerijen 100 10 30 10 100 3.2 2 G 1
1587 108401 Vervaardiging van azijn, specerijen en kruiden 200 30 50 10 200 4.1 2 G 1
1589 1089 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 200 30 50 30 200 D 4.1 2 G 2
1589.1 1089 Bakkerijgrondstoffenfabrieken 200 50 50 50 R 200 4.1 2 G 2
1589.2 1089 0 Soep- en soeparomafabrieken:
1589.2 1089 1 - zonder poederdrogen 100 10 50 10 100 3.2 2 G 2
1589.2 1089 2 - met poederdrogen 300 50 50 50 R 300 4.2 2 G 2
1589.2 1089 Bakmeel- en puddingpoederfabrieken 200 50 50 30 200 4.1 2 G 2
1591 110101 Destilleerderijen en likeurstokerijen 300 30 200 C 30 300 4.2 2 G 2
1592 110102 0 Vervaardiging van ethylalcohol door gisting
1592 110102 1 - p.c. < 5.000 t/j 200 30 200 C 30 R 200 4.1 1 G 2
1592 110102 2 - p.c. >= 5.000 t/j 300 50 300 C 50 R 300 4.2 2 G 3 B
1593 t/m 1595 1102 t/m 1104 Vervaardiging van wijn, cider e.d. 10 0 30 C 0 30 2 1 G 1
1596 1105 Bierbrouwerijen 300 30 100 C 50 R 300 4.2 2 G 2
1597 1106 Mouterijen 300 50 100 C 30 300 4.2 2 G 2
1598 1107 Mineraalwater- en frisdrankfabrieken 10 0 100 50 R 100 3.2 3 G 2
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16 12 -  
16 12 - VERWERKING VAN TABAK
160 120 Tabakverwerkende industrie 200 30 50 C 30 200 4.1 2 G 1
17 13 -  
17 13 - VERVAARDIGING VAN TEXTIEL
171 131 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 2 G 1
172 132 0 Weven van textiel:
172 132 1 - aantal weefgetouwen < 50 10 10 100 0 100 3.2 2 G 1
172 132 2 - aantal weefgetouwen >= 50 10 30 300 Z 50 300 4.2 3 G 2
173 133 Textielveredelingsbedrijven 50 0 50 10 50 3.1 2 G 2 B
174, 175 139 Vervaardiging van textielwaren 10 0 50 10 50 3.1 1 G 1
1751 1393 Tapijt-, kokos- en vloermattenfabrieken 100 30 200 10 200 4.1 2 G 2 B L
176, 177 139, 143 Vervaardiging van gebreide en gehaakte stoffen en artikelen 0 10 50 10 50 3.1 1 G 2
18 14 -  
18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT
181 141 Vervaardiging kleding van leer 30 0 50 0 50 3.1 1 G 1
182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer 10 10 30 10 30 2 2 G 2
183 142, 151 Bereiden en verven van bont; vervaardiging van artikelen van bon 50 10 10 10 50 3.1 1 G 1 B L
19 19 -  
19 15 - VERVAARDIGING VAN LEER EN LEDERWAREN (EXCL. KLEDING)
191 151,152 Lederfabrieken 300 30 100 10 300 4.2 2 G 2 B L
192 151 Lederwarenfabrieken (excl. kleding en schoeisel 50 10 30 10 50 D 3.1 2 G 2
193 152 Schoenenfabrieken 50 10 50 10 50 3.1 2 G 1
20 -  
20 16 - HOUTINDUSTRIE EN VERVAARDIGING ARTIKELEN VAN HOUT, RIET, KURK E.D.
2010.1 16101 Houtzagerijen 0 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2
2010.2 16102 0 Houtconserveringsbedrijven:
2010.2 16102 1 - met creosootolie 200 30 50 10 200 4.1 2 G 2 B L
2010.2 16102 2 - met zoutoplossingen 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
202 1621 Fineer- en plaatmaterialenfabrieken 100 30 100 10 100 3.2 3 G 2 B
203, 204, 205 162 0 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hou 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2
203, 204, 205 162 1 Timmerwerkfabrieken, vervaardiging overige artikelen van hout, p.o. < 200 m2 0 30 50 0 50 3.1 1 G 1
205 162902 Kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken 10 10 30 0 30 2 1 G 1
21 17 -  
21 17 - VERVAARDIGING VAN PAPIER, KARTON EN PAPIER- EN KARTONWAREN
2111 1711 Vervaardiging van pulp 200 100 200 C 50 R 200 4.1 3 G 2
2112 1712 0 Papier- en kartonfabrieken:
2112 1712 1 - p.c. < 3 t/u 50 30 50 C 30 R 50 3.1 1 G 2
2112 1712 2 - p.c. 3 - 15 t/u 100 50 200 C Z 50 R 200 4.1 2 G 2
2112 1712 3 - p.c. >= 15 t/u 200 100 300 C Z 100 R 300 4.2 3 G 2
212 172 Papier- en kartonwarenfabrieken 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2
2121.2 17212 0 Golfkartonfabrieken:
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2121.2 17212 1 - p.c. < 3 t/u 30 30 100 C 30 R 100 3.2 2 G 2
2121.2 17212 2 - p.c. >= 3 t/u 50 30 200 C Z 30 R 200 4.1 2 G 2
22 58 -  
22 58 - UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
221 581 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
2221 1811 Drukkerijen van dagbladen 30 0 100 C 10 100 3.2 3 G 2 B L
2222 1812 Drukkerijen (vlak- en rotatie-diepdrukkerijen 30 0 100 10 100 3.2 3 G 2 B
2222.6 18129 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B
2223 1814 A Grafische afwerking 0 0 10 0 10 1 1 G 1
2223 1814 B Binderijen 30 0 30 0 30 2 2 G 1
2224 1813 Grafische reproduktie en zetten 30 0 10 10 30 2 2 G 1 B
2225 1814 Overige grafische aktiviteiten 30 0 30 10 30 D 2 2 G 1 B
223 182 Reproduktiebedrijven opgenomen media 0 0 10 0 10 1 1 G 1
23 19 -  
23 19 - AARDOLIE-/STEENKOOLVERWERK. IND.; BEWERKING SPLIJT-/KWEEKSTOFFEN
2320.2 19202 A Smeeroliën- en vettenfabrieken 50 0 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B L
2320.2 19202 B Recyclingbedrijven voor afgewerkte olie 300 0 100 50 R 300 4.2 2 G 2 B L
2320.2 19202 C Aardolieproduktenfabrieken n.e.g 300 0 200 50 R 300 D 4.2 2 G 2 B L
24 20 -  
24 20 - VERVAARDIGING VAN CHEMISCHE PRODUKTEN
2441 2110 0 Farmaceutische grondstoffenfabrieken:
2441 2110 1 - p.c. < 1.000 t/j 200 10 200 C 300 R 300 4.2 1 G 2 B L
2442 2120 0 Farmaceutische produktenfabrieken
2442 2120 1 - formulering en afvullen geneesmiddelen 50 10 50 50 R 50 3.1 2 G 1 B L
2442 2120 2 - verbandmiddelenfabrieken 10 10 30 10 30 2 2 G 1
2451 2041 Zeep-, was- en reinigingsmiddelenfabrieken 300 100 200 C 100 R 300 4.2 3 G 2 B
2452 2042 Parfumerie- en cosmeticafabrieken 300 30 50 C 50 R 300 4.2 2 G 2
2462 2052 0 Lijm- en plakmiddelenfabrieken
2462 2052 1 - zonder dierlijke grondstoffen 100 10 100 50 100 3.2 3 G 2 B L
2464 205902 Fotochemische produktenfabrieken 50 10 100 50 R 100 3.2 3 G 2 B L
2466 205903 A Chemische kantoorbenodigdhedenfabrieken 50 10 50 50 R 50 3.1 3 G 2 B
2466 205903 B Overige chemische produktenfabrieken n.e.g 200 30 100 C 200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L
247 2060 Kunstmatige synthetische garen- en vezelfabrieken 300 30 300 C 200 R 300 4.2 3 G 3 B L
25 22 -  
25 22 - VERVAARDIGING VAN PRODUKTEN VAN RUBBER EN KUNSTSTOF
2511 221101 Rubberbandenfabrieken 300 50 300 C 100 R 300 4.2 2 G 2 B
2512 221102 0 Loopvlakvernieuwingsbedrijven:
2512 221102 1 - vloeropp. < 100 m2 50 10 30 30 50 3.1 1 G 1
2512 221102 2 - vloeropp. >= 100 m2 200 50 100 50 R 200 4.1 2 G 2 B
2513 2219 Rubber-artikelenfabrieken 100 10 50 50 R 100 D 3.2 1 G 2
252 222 0 Kunststofverwerkende bedrijven:
252 222 1 - zonder fenolharsen 200 50 100 100 R 200 4.1 2 G 2
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252 222 2 - met fenolharsen 300 50 100 200 R 300 4.2 2 G 2 B L
252 222 3 - productie van verpakkingsmateriaal en assemblage van kunststofbouwmaterialen 50 30 50 30 50 3.1 2 G 1
26 23 -  

26 23 - VERVAARDIGING VAN GLAS, AARDEWERK, CEMENT-, KALK- EN GIPSPRODUKTEN
261 231 0 Glasfabrieken:
261 231 1 - glas en glasprodukten, p.c. < 5.000 t/ 30 30 100 30 100 3.2 1 G 1 L
261 231 2 - glas en glasprodukten, p.c. >= 5.000 t/ 30 100 300 C Z 50 R 300 4.2 2 G 2 L
261 231 3 - glaswol en glasvezels, p.c.< 5.000 t/j 300 100 100 30 300 4.2 1 G 1 L
2615 231 Glasbewerkingsbedrijven 10 30 50 10 50 3.1 1 G 1
262, 263 232, 234 0 Aardewerkfabrieken:
262, 263 232, 234 1 - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW 10 10 30 10 30 2 1 G 1 L
262, 263 232, 234 2 - vermogen elektrische ovens totaal >= 40 kW 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 L
264 233 A Baksteen en baksteenelementenfabrieken 30 200 200 30 200 4.1 2 G 2 L
264 233 B Dakpannenfabrieken 50 200 200 100 R 200 4.1 2 G 2
2652 235201 0 Kalkfabrieken:
2652 235201 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1 2 G 2
2653 235202 0 Gipsfabrieken:
2653 235202 1 - p.c. < 100.000 t/j 30 200 200 30 R 200 4.1 2 G 2
2661.1 23611 0 Betonwarenfabrieken:
2661.1 23611 1 - zonder persen, triltafels en bekistingtrille 10 100 200 30 200 4.1 2 G 2 B
2661.1 23611 2 - met persen, triltafels of bekistingtrillers, p.c. < 100 t/d 10 100 300 30 300 4.2 2 G 2 B
2661.2 23612 0 Kalkzandsteenfabrieken:
2661.2 23612 1 - p.c. < 100.000 t/j 10 50 100 30 100 3.2 2 G 2
2661.2 23612 2 - p.c. >= 100.000 t/j 30 200 300 Z 30 300 4.2 3 G 3
2662 2362 Mineraalgebonden bouwplatenfabrieken 50 50 100 30 100 3.2 2 G 2
2663, 2664 2363, 2364 0 Betonmortelcentrales:
2663, 2664 2363, 2364 1 - p.c. < 100 t/u 10 50 100 10 100 3.2 3 G 2
2663, 2664 2363, 2364 2 - p.c. >= 100 t/u 30 200 300 Z 10 300 4.2 3 G 3
2665, 2666 2365, 2369 0 Vervaardiging van produkten van beton, (vezel)cement en gips
2665, 2666 2365, 2369 1 - p.c. < 100 t/d 10 50 100 50 R 100 3.2 2 G 2
2665, 2666 2365, 2369 2 - p.c. >= 100 t/d 30 200 300 Z 200 R 300 4.2 3 G 2 B
267 237 0 Natuursteenbewerkingsbedrijven
267 237 1 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. > 2.000 m² 10 30 100 0 100 D 3.2 1 G 2
267 237 2 - zonder breken, zeven en drogen: p.o. <= 2.000 m 10 30 50 0 50 3.1 1 G 1
267 237 3 - met breken, zeven of drogen,   v.c. < 100.000 t/j 10 100 300 10 300 4.2 1 G 2
2682 2399 B0 Isolatiematerialenfabrieken (excl. glaswol)
2682 2399 B1 - steenwol, p.c. >= 5.000 t/j 100 200 300 C Z 30 300 4.2 2 G 2
2682 2399 B2 - overige isolatiematerialen 200 100 100 C 50 200 4.1 2 G 2
2682 2399 C Minerale produktenfabrieken n.e.g 50 50 100 50 100 D 3.2 2 G 2
2682 2399 D0 Asfaltcentrales: p.c.< 100 ton/uur 100 50 200 30 200 4.1 3 G 2 B L
2682 2399 D1 - asfaltcentrales, p.c. >= 100 ton/uur 200 100 300 Z 50 300 4.2 3 G 2 B L
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28 25 -  

28 25, 31 -
VERVAARD. EN REPARATIE VAN PRODUKTEN VAN METAAL (EXCL. 
MACH./TRANSPORTMIDD.)

281 251, 331 0 Constructiewerkplaatsen
281 251, 331 1 - gesloten gebouw 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B
281 251, 331 1a - gesloten gebouw, p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 1
281 251, 331 2 - in open lucht, p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 2 G 2 B
281 251, 331 3 - in open lucht, p.o. >= 2.000 m2 50 200 300 Z 30 300 4.2 3 G 3 B
2821 2529, 3311 0 Tank- en reservoirbouwbedrijven:
2821 2529, 3311 1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 300 30 R 300 4.2 2 G 2 B
2822, 2830 2521, 2530, 3311 Vervaardiging van verwarmingsketels, radiatoren en stoomketels 30 30 200 30 200 4.1 2 G 2 B
284 255, 331 A Stamp-, pers-, dieptrek- en forceerbedrijven 10 30 200 30 200 4.1 1 G 2 B
284 255, 331 B Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d 50 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B
284 255, 331 B1 Smederijen, lasinrichtingen, bankwerkerijen e.d., p.o. < 200 m2 30 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B
2851 2561, 3311 0 Metaaloppervlaktebehandelingsbedrijven
2851 2561, 3311 1 - algemeen 50 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L
2851 2561, 3311 10 - stralen 30 200 200 30 200 D 4.1 2 G 2 B L
2851 2561, 3311 11 - metaalharden 30 50 100 50 100 D 3.2 1 G 2 B
2851 2561, 3311 12 - lakspuiten en moffelen 100 30 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B L
2851 2561, 3311 2 - scoperen (opspuiten van zink) 50 50 100 30 R 100 D 3.2 2 G 2 B L
2851 2561, 3311 3 - thermisch verzinken 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L
2851 2561, 3311 4 - thermisch vertinnen 100 50 100 50 100 3.2 2 G 2 B L
2851 2561, 3311 5 - mechanische oppervlaktebehandeling (slijpen, polijsten 30 50 100 30 100 3.2 2 G 2 B
2851 2561, 3311 6 - anodiseren, eloxeren 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B
2851 2561, 3311 7 - chemische oppervlaktebehandeling 50 10 100 30 100 3.2 2 G 2 B
2851 2561, 3311 8 - emailleren 100 50 100 50 R 100 3.2 1 G 1 B L
2851 2561, 3311 9 - galvaniseren (vernikkelen, verchromen, verzinken, verkoperen ed 30 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B
2852 2562, 3311 1 Overige metaalbewerkende industrie 10 30 100 30 100 D 3.2 1 G 2 B
2852 2562, 3311 2 Overige metaalbewerkende industrie, inpandig, p.o. <200m2 10 30 50 10 50 D 3.1 1 G 2 B
287 259, 331 A0 Grofsmederijen, anker- en kettingfabrieken
287 259, 331 A1 - p.o. < 2.000 m2 30 50 200 30 200 4.1 2 G 2 B
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g 30 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B
287 259, 331 B Overige metaalwarenfabrieken n.e.g.; inpandig, p.o. <200 m2 30 30 50 10 50 3.1 1 G 2 B
29 27, 28, 33 -  
29 27, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN MACHINES EN APPARATEN
29 27, 28, 33 0 Machine- en apparatenfabrieken incl. reparatie
29 27, 28, 33 1 - p.o. < 2.000 m2 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 1 B
29 27, 28, 33 2 - p.o. >= 2.000 m2 50 30 200 30 200 D 4.1 3 G 2 B
29 28, 33 3 - met proefdraaien verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 300 D 4.2 3 G 2 B
30 26, 28, 33 -
30 26, 28, 33 - VERVAARDIGING VAN KANTOORMACHINES EN COMPUTERS
30 26, 28, 33 A Kantoormachines- en computerfabrieken incl. reparatie 30 10 30 10 30 2 1 G 1
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31 26, 27, 33 -  
31 26, 27, 33 - VERVAARDIGING VAN OVER. ELEKTR. MACHINES, APPARATEN EN BENODIGDH.
311 271, 331 Elektromotoren- en generatorenfabrieken incl. reparatie 200 30 30 50 200 4.1 1 G 2 B L
312 271, 273 Schakel- en installatiemateriaalfabrieken 200 10 30 50 200 4.1 1 G 2 B L
313 273 Elektrische draad- en kabelfabrieken 100 10 200 100 R 200 D 4.1 2 G 2 L
314 272 Accumulatoren- en batterijenfabrieken 100 30 100 50 100 3.2 2 G 2 B L
315 274 Lampenfabrieken 200 30 30 300 R 300 4.2 2 G 2 B L
316 293 Elektrotechnische industrie n.e.g 30 10 30 10 30 2 1 G 1
32 26, 33 -  
32 26, 33 - VERVAARDIGING VAN AUDIO-, VIDEO-, TELECOM-APPARATEN EN -BENODIGDH.
321 t/m 323 261, 263, 264, 331 Vervaardiging van audio-, video- en telecom-apparatuur e.d. incl. reparatie 30 0 50 30 50 D 3.1 2 G 1 B
3210 2612 Fabrieken voor gedrukte bedrading 50 10 50 30 50 3.1 1 G 2 B
33 26, 32, 33 -  
33 26, 32, 33 - VERVAARDIGING VAN MEDISCHE EN OPTISCHE APPARATEN EN INSTRUMENTEN
33 26, 32, 33 A Fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten e.d. incl. reparatie 30 0 30 0 30 2 1 G 1
34 29 -  
34 29 VERVAARDIGING VAN AUTO'S, AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS
341 291 0 Autofabrieken en assemblagebedrijven
341 291 1 - p.o. < 10.000 m2 100 10 200 C 30 R 200 D 4.1 3 G 2 B
341 291 2 - p.o. >= 10.000 m2 200 30 300 Z 50 R 300 4.2 3 G 2 B L
3420.1 29201 Carrosseriefabrieken 100 10 200 30 R 200 4.1 2 G 2 B
3420.2 29202 Aanhangwagen- en opleggerfabrieken 30 10 200 30 200 4.1 2 G 2 B
343 293 Auto-onderdelenfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2
35 30 -  

35 30 - VERVAARDIGING VAN TRANSPORTMIDDELEN (EXCL. AUTO'S, AANHANGWAGENS)
351 301, 3315 0 Scheepsbouw- en reparatiebedrijven
351 301, 3315 1 - houten schepen 30 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
351 301, 3315 2 - kunststof schepen 100 50 100 50 R 100 3.2 2 G 1 B
351 301, 3315 3 - metalen schepen < 25 m 50 100 200 30 200 4.1 2 G 2 B
352 302, 317 0 Wagonbouw- en spoorwegwerkplaatsen
352 302, 317 1 - algemeen 50 30 100 30 100 3.2 2 G 2 B
352 302, 317 2 - met proefdraaien van verbrandingsmotoren >= 1 MW 50 30 300 Z 30 R 300 4.2 2 G 2 B
353 303, 3316 0 Vliegtuigbouw en -reparatiebedrijven
353 303, 3316 1 - zonder proefdraaien motoren 50 30 200 30 200 4.1 2 G 2 B
354 309 Rijwiel- en motorrijwielfabrieken 30 10 100 30 R 100 3.2 2 G 2 B
355 3099 Transportmiddelenindustrie n.e.g 30 30 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B
36 31 -  
36 31 - VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
361 310 1 Meubelfabrieken 50 50 100 30 100 D 3.2 2 G 2 B
361 9524 2 Meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2 0 10 10 0 10 1 1 P 1
362 321 Fabricage van munten, sieraden e.d 30 10 10 10 30 2 1 G 1 B
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363 322 Muziekinstrumentenfabrieken 30 10 30 10 30 2 2 G 2
364 323 Sportartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2
365 324 Speelgoedartikelenfabrieken 30 10 50 30 50 3.1 2 G 2
3663.1 32991 Sociale werkvoorziening 0 30 30 0 30 2 1 P 1
3663.2 32999 Vervaardiging van overige goederen n.e.g 30 10 50 30 50 D 3.1 2 G 2
40 35 -  
40 35 - PRODUKTIE EN DISTRIB. VAN STROOM, AARDGAS, STOOM EN WARM WATER

40 35 B1
- covergisting, verbranding en vergassing van mest, slib, GFT en reststromen 
voedingsindustrie 100 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L

40 35 B2 - vergisting, verbranding en vergassing van overige biomassa 50 50 100 30 R 100 3.2 2 G 1 L
40 35 C0 Elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen
40 35 C1 - < 10 MVA 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1 B
40 35 C2 - 10 - 100 MVA 0 0 50 C 30 50 3.1 1 P 1 B
40 35 C3 - 100 - 200 MVA 0 0 100 C 50 100 3.2 1 P 2 B
40 35 C4 - 200 - 1000 MVA 0 0 300 C Z 50 300 4.2 1 P 2 B
40 35 D0 Gasdistributiebedrijven:
40 35 D1 - gascompressorstations vermogen < 100 MW 0 0 300 C 100 300 4.2 1 P 1
40 35 D3 - gas: reduceer-, compressor-, meet- en regelinst. Cat. A 0 0 10 C 10 10 1 1 P 1
40 35 D4 - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1
40 35 D5 - gasontvang- en -verdeelstations, cat. D 0 0 50 C 50 R 50 3.1 1 P 1
40 35 E0 Warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt
40 35 E1 - stadsverwarming 30 10 100 C 50 100 3.2 1 P 2
40 35 E2 - blokverwarming 10 0 30 C 10 30 2 1 P 1
41 36 - WINNING EN DITRIBUTIE VAN WATER
41 36 A0 Waterwinning-/ bereiding- bedrijven
41 36 A2 - bereiding met chloorbleekloog e.d. en/of straling 10 0 50 C 30 50 3.1 1 G 2
41 36 B0 Waterdistributiebedrijven met pompvermogen:
41 36 B1 - < 1 MW 0 0 30 C 10 30 2 1 P 1
41 36 B2 - 1 - 15 MW 0 0 100 C 10 100 3.2 1 P 1
41 36 B3 - >= 15 MW 0 0 300 C 10 300 4.2 1 P 2
45 41, 42, 43 -  
45 41, 42, 43 - BOUWNIJVERHEID
45 41, 42, 43 0 Bouwbedrijven algemeen: b.o. > 2.000 m² 10 30 100 10 100 3.2 2 G 2 B
45 41, 42, 43 1 - bouwbedrijven algemeen: b.o. <= 2.000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
45 41, 42, 43 2 Aannemersbedrijven met werkplaats: b.o. > 1000 m² 10 30 50 10 50 3.1 2 G 1 B
45 41, 42, 43 3 - aannemersbedrijven met werkplaats: b.o.< 1000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1 B
50 45, 47 -  
50 45, 47 - HANDEL/REPARATIE VAN AUTO'S, MOTORFIETSEN; BENZINESERVICESTATIONS
501, 502, 504 451, 452, 454 Handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1 B
501 451 Handel in vrachtauto's (incl. import en reparatie 10 10 100 10 100 3.2 2 G 1
5020.4 45204 A Autoplaatwerkerijen 10 30 100 10 100 3.2 1 G 1
5020.4 45204 B Autobeklederijen 0 0 10 10 10 1 1 G 1
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5020.4 45204 C Autospuitinrichtingen 50 30 30 30 R 50 3.1 1 G 1 B L
5020.5 45205 Autowasserijen 10 0 30 0 30 2 3 P 1
503, 504 453 Handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires 0 0 30 10 30 2 1 P 1
51 46 -  
51 46 - GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING
511 461 Handelsbemiddeling (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1
5121 4621 0 Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 2

5121 4621 1
Grth in akkerbouwprodukten en veevoeders met een verwerkingscapaciteit van 500 ton/uur of 
meer 100 100 300 Z 50 R 300 4.2 2 G 2

5122 4622 Grth in bloemen en planten 10 10 30 0 30 2 2 G 1
5123 4623 Grth in levende dieren 50 10 100 C 0 100 3.2 2 G 1
5124 4624 Grth in huiden, vellen en leder 50 0 30 0 50 3.1 2 G 1
5125, 5131 46217, 4631 Grth in ruwe tabak, groenten, fruit en consumptie-aardappelen 30 10 30 50 R 50 3.1 2 G 1
5132, 5133 4632, 4633 Grth in vlees, vleeswaren, zuivelprodukten, eieren, spijsoliën 10 0 30 50 R 50 3.1 2 G 1
5134 4634 Grth in dranken 0 0 30 0 30 2 2 G 1
5135 4635 Grth in tabaksprodukten 10 0 30 0 30 2 2 G 1
5136 4636 Grth in suiker, chocolade en suikerwerk 10 10 30 0 30 2 2 G 1
5137 4637 Grth in koffie, thee, cacao en specerijen 30 10 30 0 30 2 2 G 1
5138, 5139 4638, 4639 Grth in overige voedings- en genotmiddelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1
514 464, 46733 Grth in overige consumentenartikelen 10 10 30 10 30 2 2 G 1
5148.7 46499 0 Grth in vuurwerk en munitie
5148.7 46499 1 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag < 10 ton 10 0 30 10 V 30 2 2 G 1
5148.7 46499 2 - consumentenvuurwerk, verpakt, opslag 10 tot 50 ton 10 0 30 50 V 50 3.1 2 G 1
5148.7 46499 5 - munitie 0 0 30 30 30 2 2 G 1
5151.1 46711 0 Grth in vaste brandstoffen:
5151.1 46711 1 - klein, lokaal verzorgingsgebied 10 50 50 30 50 3.1 2 P 2
5151.2 46712 0 Grth in vloeibare en gasvormige brandstoffen
5151.2 46712 1 - vloeistoffen, o.c. < 100.000 m3 50 0 50 200 R 200 D 4.1 2 G 2 B L
5151.2 46712 3 - tot vloeistof verdichte gassen 50 0 50 300 R 300 D 4.2 2 G 2
5151.3 46713 Grth minerale olieprodukten (excl. brandstoffen 100 0 30 50 100 3.2 2 G 2 B
5152.1 46721 0 Grth in metaalertsen:
5152.1 46721 1 - opslag opp. < 2.000 m2 30 300 300 10 300 4.2 3 G 3 B
5152.1 46721 2 - opslag opp. >= 2.000 m2 50 500 700 Z 10 700 5.2 3 G 3 B
5152.2 /.3 46722, 46723 Grth in metalen en -halffabrikaten 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2
5153 4673 0 Grth in hout en bouwmaterialen
5153 4673 1 - algemeen: b.o. > 2000 m² 0 10 50 10 50 3.1 2 G 2
5153 4673 2 - algemeen: b.o. <= 2000 m² 0 10 30 10 30 2 1 G 1
5153.4 46735 4 zand en grind:
5153.4 46735 5 - algemeen: b.o. > 200 m² 0 30 100 0 100 3.2 2 G 2
5153.4 46735 6 - algemeen: b.o. <= 200 m² 0 10 30 0 30 2 1 G 1
5154 4674 0 Grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur:
5154 4674 1 - algemeen: b.o. > 2.000 m² 0 0 50 10 50 3.1 2 G 2
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5154 4674 2 - algemeen: b.o. < = 2.000 m² 0 0 30 0 30 2 1 G 1
5155.1 46751 Grth in chemische produkten 50 10 30 100 R 100 D 3.2 2 G 2 B
5155.2 46752 Grth in kunstmeststoffen 30 30 30 30 R 30 2 1 G 1
5156 4676 Grth in overige intermediaire goederen 10 10 30 10 30 2 2 G 2
518 466 0 Grth in machines en apparaten
518 466 1 - machines voor de bouwnijverheid 0 10 100 10 100 3.2 2 G 2
518 466 2 - overige 0 10 50 0 50 3.1 2 G 1
519 466, 469 Overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d 0 0 30 0 30 2 2 G 1
52 47 -  
52 47 - DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
5249 4778 Detailhandel in vuurwerk tot 10 ton verpak 0 0 10 10 V 10 1 1 P 1
5261 4791 Postorderbedrijven 0 0 50 0 50 3.1 2 G 1
527 952 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen 0 0 10 10 10 1 1 P 1
60 49 -  
60 49 - VERVOER OVER LAND
601 491, 492 0 Spoorwegen:
601 491, 492 1 - stations 0 0 100 C 50 R 100 D 3.2 3 P 2
601 491, 492 2 - rangeerterreinen, overslagstations (zonder rangeerheuvel 30 30 300 C 300 R 300 D 4.2 3 G 2
6021.1 493 Bus-, tram- en metrostations en -remises 0 10 100 C 0 100 D 3.2 2 P 2
6022 493 Taxibedrijven 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
6023 493 Touringcarbedrijven 10 0 100 C 0 100 3.2 2 G 1
6024 494 0 Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks): b.o. > 1000 m 0 0 100 C 30 100 3.2 3 G 1
6024 494 1 - Goederenwegvervoerbedrijven (zonder schoonmaken tanks) b.o. <= 1000 m 0 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1
603 495 Pomp- en compressorstations van pijpleidingen 0 0 30 C 10 30 D 2 1 P 1 B
61, 62 50, 51 -  
61, 62 50, 51 - VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
61, 62 50, 51 A Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1
63 52 -  
63 52 - DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER
6311.2 52242 0 Laad-, los- en overslagbedrijven t.b.v. binnenvaart
6311.2 52242 1 - containers 0 10 300 50 R 300 4.2 2 G 2
6311.2 52242 10 - tankercleaning 300 10 100 200 R 300 4.2 1 G 2 B
6311.2 52242 2 - stukgoederen 0 10 100 50 R 100 D 3.2 2 G 2 B
6312 52102, 52109 A Distributiecentra, pak- en koelhuizen 30 10 50 C 50 R 50 D 3.1 2 G 2
6312 52109 B Opslaggebouwen (verhuur opslagruimte 0 0 30 C 10 30 2 2 G 1
6321 5221 1 Autoparkeerterreinen, parkeergarages 10 0 30 C 0 30 2 3 P 1 L
6321 5221 2 Stalling van vrachtwagens (met koelinstallaties 10 0 100 C 30 100 3.2 2 G 1
6322, 6323 5222 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 10 1 2 P 1
64 64 -  
64 53 - POST EN TELECOMMUNICATIE
641 531, 532 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 30 2 2 P 1
642 61 A Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 10 1 1 P 1
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70 41, 68 -  
70 41, 68 - VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
70 41, 68 A Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 10 1 1 P 1
71 77 -  

71 77 -
VERHUUR VAN TRANSPORTMIDDELEN, MACHINES, ANDERE ROERENDE 
GOEDEREN

711 7711 Personenautoverhuurbedrijven 10 0 30 10 30 2 2 P 1
712 7712, 7739 Verhuurbedrijven voor transportmiddelen (excl. personenauto's 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1
713 773 Verhuurbedrijven voor machines en werktuigen 10 0 50 10 50 D 3.1 2 G 1 B
714 772 Verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g 10 10 30 10 30 D 2 2 G 2
72 62 -  
72 62 - COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
72 62 A Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d 0 0 10 0 10 1 1 P 1
72 58, 63 B Datacentra 0 0 30 C 0 30 2 1 P 1
73 72 -  
73 72 - SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
731 721 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswer 30 10 30 30 R 30 2 1 P 1
732 722 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 10 1 1 P 1

74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 -  

74
63, 69tm71, 73, 74, 
77, 78, 80tm82 - OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING

74 A Bedrijvigheid met instructieruimte 0 0 10 0 10 D 1 2 P 1
747 812 Reinigingsbedrijven voor gebouwen 50 10 30 30 50 D 3.1 1 P 1 B
7481.3 74203 Foto- en filmontwikkelcentrales 10 0 30 C 10 30 2 2 G 1 B
7484.3 82991 Veilingen voor landbouw- en visserijprodukten 50 30 200 C 50 R 200 4.1 3 G 2
7484.4 82992 Veilingen voor huisraad, kunst e.d 0 0 10 0 10 1 2 P 1
75 84 -  
75 84 - OPENBAAR BESTUUR, OVERHEIDSDIENSTEN, SOCIALE VERZEKERINGEN
7522 8422 Defensie-inrichtingen 30 30 200 C 100 200 D 4.1 3 G 1 B
7525 8425 Brandweerkazernes 0 0 50 C 0 50 3.1 1 G 1
90 37, 38, 39 -  
90 37, 38, 39 - MILIEUDIENSTVERLENING
9001 3700 B rioolgemalen 30 0 10 C 0 30 2 1 P 1
9002.1 381 A Vuilophaal-, straatreinigingsbedrijven e.d 50 30 50 10 50 3.1 2 G 1
9002.1 381 B Gemeentewerven (afval-inzameldepots) 30 30 50 30 R 50 3.1 2 G 1 B
9002.2 382 A0 Afvalverwerkingsbedrijven:
9002.2 382 A2 - kabelbranderijen 100 50 30 10 100 3.2 1 G 1 B L
9002.2 382 A4 - pathogeen afvalverbranding (voor ziekenhuizen 50 10 30 10 50 3.1 1 G 2 L
9002.2 382 A5 - oplosmiddelterugwinning 100 0 10 30 R 100 D 3.2 1 G 2 B L
9002.2 382 A6 - afvalverbrandingsinrichtingen, thermisch vermogen > 75 MW 300 200 300 C Z 50 300 D 4.2 3 G 3 B L
9002.2 382 A7 - verwerking fotochemisch en galvano-afva 10 10 30 30 R 30 2 1 G 1 B L
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93 93 -  
93 96 - OVERIGE DIENSTVERLENING
9301.1 96011 A Wasserijen en strijkinrichtingen 30 0 50 C 30 50 3.1 2 G 1
9301.1 96011 B Tapijtreinigingsbedrijven 30 0 50 30 50 3.1 2 G 1 L
9301.2 96012 Chemische wasserijen en ververijen 30 0 30 30 R 30 2 2 G 1 B L
9301.3 96013 A Wasverzendinrichtingen 0 0 30 0 30 2 1 G 1
9301.3 96013 B Wasserettes, wassalons 0 0 10 0 10 1 1 P 1
9303 9603 0 Begrafenisondernemingen:
9303 9603 1 - uitvaartcentra 0 0 10 0 10 1 2 P 1
9303 96031 2 - begraafplaatsen 0 0 10 0 10 1 2 P 1
9303 96032 3 - crematoria 100 10 30 10 100 3.2 2 P 2 L



 
 
Gebruikte afkortingen 
De volgende afkortingen worden in de tabellen gebruikt: 
- niet van toepassing of niet relevant 
< kleiner dan 
> groter 
=  gelijk aan 
cat. categorie 
e.d. en dergelijke 
kl. klasse 
n.e.g. niet elders genoemd 
o.c.  opslagcapaciteit 
p.c.  productiecapaciteit 
p.o. productieoppervlak 
b.o. bedrijfsoppervlak 
v.c. verwerkingscapaciteit 
u uur 
d dag 
w week 
j jaar 
B bodemverontreiniging 
C continu 
D divers 
L luchtverontreiniging 
Z zonering op basis van Wet geluidhinder 
R risico (Besluit externe veiligheid inrichtingen mogelijk van toepassing) 
V vuurwerkbesluit van toepassing 
G goederenvervoer 
P personenvervoer 
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