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Hoofdstuk 1  Inleiding

1.1  Aanleiding
Aan de Kuinderweg 23 te Luttelgeest ligt het voormalig bedrijfsperceel van een glastuinbouwbedrijf. Het 
betreft een kavel van ongeveer 3,5 hectare, waarop ruim 2 hectare aan kassen heeft gestaan. Deze 
kassen zijn reeds gesloopt. Bij de gemeente Noordoostpolder is door Level One Uitzendbureau het 
verzoek ingediend om op deze kavel een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten te ontwikkelen. Het 
verzoek gaat uit van 300 huisvestingsplaatsen in aaneengebouwde logiesgebouwen.

De ontwikkeling is op basis van de geldende beheersverordening Landelijk Gebied niet mogelijk. Hierop 
wordt nader ingegaan in paragraaf 1.3. Daarom is dit bestemmingsplan opgesteld.

1.2  Ligging plangebied
Het plangebied ligt nabij het glastuinbouwgebied ten noordwesten van Luttelgeest. Het grenst aan de 
achterzijde aan een asielzoekerscentrum. De begrenzing is afgestemd op de kadastrale grenzen. De 
ligging van het plangebied is weergegeven in figuur 1.1.

Figuur 1.1 De ligging van het plangebied
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1.3  Geldende bestemmingsplannen
Het plangebied is geregeld in de beheersverordening Landelijk gebied, die is vastgesteld op 21 maart 
2016. Hierin is het voorheen geldende bestemmingsplan weer van toepassing verklaard. Het 
plangebied valt onder het bestemmingsplan Landelijk gebied 2004. Het is hierin bestemd als agrarisch 
gebied. Binnen deze bestemming wordt voorzien in agrarische bedrijvigheid. Gebouwen moeten 
gebouwd worden binnen de aangegeven bouwvlakken. Op het plangebied geldt de aanduiding 'staand 
glas toegestaan'. Binnen deze aanduiding kunnen kassen en bijbehorende gebouwen worden gebouwd.

Het oprichten van gebouwen ten behoeve van een huisvesting van arbeidsmigranten is binnen de 
bestemming niet toegestaan. Het bestemmingsplan biedt hiervoor ook geen wijzigings- of 
afwijkingsmogelijkheden, het vaststellen van een nieuw bestemmingsplan is daarom nodig. Daarnaast 
is het gemeentelijk beleid bepalend voor de keuze voor een bestemmingsplan (zie ook paragraaf 3.3). 
Het doel van dit bestemmingsplan is het bieden van een nieuwe juridisch-planologische regeling voor 
het plangebied, waarbinnen de gewenste situatie mogelijk is.

1.4  Leeswijzer
Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan gegeven. Daarbij wordt ingegaan 
op de gewenste ontwikkeling en op de ruimtelijke en functionele inpassing daarvan in de bestaande 
structuur. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het van belang zijnde beleidskader, waarna in 
hoofdstuk 4 een toetsing aan de omgevingsaspecten volgt. Wanneer deze van toepassing zijn, worden 
daarbij de uitgangspunten voor het bestemmingsplan genoemd. In hoofdstuk 5 volgt een toelichting op 
de in het bestemmingsplan opgenomen regeling. Het laatste hoofdstuk gaat in op de uitvoerbaarheid 
van het bestemmingsplan, waarbij aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke en economische 
uitvoerbaarheid.
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Hoofdstuk 2  Beschrijving van het plan

2.1  Huidige situatie
Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt in een uitloper van een aaneengesloten 
glastuinbouwgebied bij Luttelgeest. Het maakt deel uit van drie naast elkaar gelegen 
glastuinbouwbedrijven die los liggen van de rest van het glastuinbouwgebied. De percelen liggen aan 
de Kuinderweg (provinciale weg N351), nabij de kruising met de Oosterringweg. Direct achter de 
percelen ligt een asielzoekerscentrum. Verder grenst het plangebied aan een kavel akkerbouwland.

Binnen het plangebied stond tot voor kort een oppervlakte van ruim 2 hectare aan kassen. Deze kassen 
zijn in het voorjaar van 2016 gesloopt. Voorop het perceel staat een bedrijfsloods en een 
bedrijfswoning. Op de zuidelijke hoek ligt een waterbassin, waarnaast de ontsluiting van het 
bedrijfsperceel ligt. Een luchtfoto van het plangebied is weergegeven in figuur 2.1. 

Figuur 2.1 Luchtfoto plangebied
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2.2  Voorgenomen initiatief
Het initiatief omvat de ontwikkeling van een huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten binnen het 
plangebied. Achterop het terrein worden 300 arbeidsmigranten gehuisvest in blokken van 
aaneengebouwde logiesgebouwen. In totaal worden er 150 eenheden à circa 40 m2 opgericht. Het 
terrein is zodanig ingericht dat de beheersbaarheid en veiligheid optimaal is.

Ter plaatse van de bedrijfsloods wordt voorzien in een recreatiegebouw. De aanwezige bedrijfswoning 
wordt de beheerderswoning bij de huisvesting. Het terrein krijgt een nieuwe aansluiting aan de 
noordzijde van de beheerderswoning. Tussen de verblijfsunits en de voorzieningen worden 225 
parkeerplaatsen aangelegd. Het terrein wordt op gebiedseigen wijze ingepast door middel van een 
bossingel en aan de noordoostzijde met een 3 meter hoge beukenhaag om schaduwhinder voor het 
naastgelegen glastuinbouwbedrijf te voorkomen. Aan de voorzijde van het perceel wordt de tuin bij de 
bedrijfswoning visueel gescheiden van het overig deel van het terrein door transparante singels.  De 
voorgestelde inrichting van de huisvestingslocatie is weergegeven in figuur 2.2.
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Figuur 2.2 Voorgestelde inrichting huisvestingslocatie
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2.3  Ruimtelijke inpassing
Voor de ontwikkeling van de huisvesting van arbeidsmigranten is het van belang dat de bedrijfsvoering 
van de aangrenzende bedrijven niet wordt belemmerd, dat er geen onwenselijke verkeerssituatie 
ontstaat en er geen afbreuk wordt gedaan aan de landschappelijke waarden. Ook is een advies van de 
waterbeheerder noodzakelijk, met name vanwege een toename van de druk op het rioleringstelsel.

Door de gemeente Noordoostpolder is een leidraad voor een beheersreglement aangereikt, waarin 
enkele doelstellingen/voorwaarden voor adequaat beheer zijn opgenomen. Een dergelijk 
beheersreglement is een voorwaarden vanuit de gemeentelijke beleidsregel huisvesting 
arbeidsmigranten (zie hoofdstuk 3). Hierin is ieder geval het volgende opgenomen:

de aanwezigheid van een 24-uurs aanspreekpunt;
(nacht)registratie van alle bewoners/bezoekers;
huis- en leefregels;
protocol communicatie en klachtregistratie;
beheersvoorschriften aangaande parkeren.

Zo wordt een goede communicatie met de omgeving gewaarborgd en wordt overlast voorkomen. De 
genoemde afspraken worden verankerd in de anterieure overeenkomst die tussen gemeente en Level 
One wordt gesloten.

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de milieutechnische inpasbaarheid en de wateraspecten. In dit 
hoofdstuk wordt kort ingegaan op de landschappelijke en verkeerstechnische inpassing.

Landschappelijke inpassing
De ontwikkeling vindt plaats in een agrarisch gebied waarin bedrijfspercelen een relatief grote schaal 
hebben en waarin het accent op productie ligt. Op grond van het bestemmingsplan kan het plangebied 
worden volgebouwd met kassen tot een goot- en nokhoogte van 6 en 10 meter. De huisvestingslocatie 
wordt ingepast op een bestaand erf dat qua omvang goed in de schaal van het gebied past. De 
voorgestelde units zijn aanzienlijk minder volumineus (mede door de bouwhoogte van de units van 
ongeveer vier meter) dan de glastuinbouwbedrijven en zijn in dit gebied van grote schaal en productie 
goed inpasbaar. Om te komen tot een verantwoorde inpassing c.q. afscherming van de 
huisvestingslocatie, wordt rondom het terrein verschillende beplanting aangelegd. Deze zorgt, naast 
inbedding in het landschap, ook voor privacy voor omwonenden en voor de gebruikers van de 
huisvestingslocatie. De inpassing is in de regels waarborgt via een voorwaardelijke verplichting.

Verkeerstechnische inpassing
De arbeidsmigranten zullen in hoofdzaak werkzaam zijn op het platteland en in het aangrenzende 
glastuinbouwgebied. Door het vestigen van deze arbeiders in het buitengebied worden 
verkeersbewegingen beperkt. De arbeidsmigranten zijn namelijk over het algemeen werkzaam in het 
buitengebied en voor een belangrijk deel in het aangrenzende glastuinbouwgebied. Wel is sprake van 
extra autoverkeer.

De huisvestigingslocatie wordt ontsloten via de Kuinderweg. De Kuinderweg is op basis van de Nota 
Mobiliteit van de provincie Flevoland gecategoriseerd als gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde 
kom, met een maximumsnelheid van 80 km/h. De weg heeft een overzichtlijk profiel met een parallel 
gelegen separaat fietspad. Dergelijke wegen kunnen conform het Handboek Wegontwerp meer dan 
12.000 mvt/etmaal afwikkelen. De Kuinderweg heeft goede aansluitingen op de Rijksweg A6 richting 
Joure en Lelystad.

Om te beoordelen of de verkeerstoename als gevolg van de ontwikkeling afgewikkeld kan worden op de 
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omliggende wegen, zijn de verkeersintensiteiten van de relevante wegen noodzakelijk. Deze 
intensiteiten zijn ontleend uit het verkeersmodel Noordoostpolder en zijn werkdagintensiteiten van 
2009. Alleen voor de Kuinderweg, ten zuiden van de rotonde, zijn recente tellingen beschikbaar (2016). 
Deze liggen 18% hoger dan de situatie in 2009. Deze relatief grote verkeerstoename is verklaarbaar 
vanwege ontwikkelingen die in het gebied hebben plaatsgevonden. Daarom wordt aangenomen dat de 
verkeersintensiteit op de andere wegen ook met 18% is toegenomen ten opzichte van 2009. Door middel 
van een autonome groei van 1% per jaar is de intensiteit doorgerekend naar 2027. In tabel 2.1 zijn de 
huidige en toekomstige intensiteiten van de nabijgelegen relevante wegen weergegeven. Voor de 
omrekening naar weekdagintensiteiten is uitgegaan van een standaard omrekenfactor van 0,93.

Tabel 2.1 Verkeersintensiteiten exclusief ontwikkeling (afgerond op 50-tallen)
Intensiteit 2009 
(mvt/ 
werkdagetmaal)

Intensiteit 2016 
(mvt/ 
werkdagetmaal)

Intensiteit 2027 
(mvt/ 
werkdagetmaal)

Intensiteit 2027 
(mvt/ 
weekdagetmaal)

Kuinderweg 
(ten noorden van rotonde)

5.100 6.000 
(+18%)

6.700 6.250

Kuinderweg 
(ten zuiden van rotonde)

5.150 6.100 6.800 6.300

Oosterringweg 
(ten oosten van rotonde)

3.350 4.000 
(+18%)

4.500 4.200

Oosterringweg 
(ten westen van rotonde)

2.400 2.850 
(+18%)

3.200 3.000

Voorts is de verkeersgeneratie van de nieuwe ontwikkeling berekend. Vanwege de specifieke 
omstandigheden van de tijdelijke huisvesting van de werknemers is het niet mogelijk om de 
verkeersproductie te bepalen conform de richtlijnen van het CROW. Voor de bepaling van de 
verkeersstromen als gevolg van de tijdelijke huisvesting zijn daarom de volgende uitgangspunten 
gehanteerd:

er zijn maximaal 300 arbeiders aanwezig;
de arbeiders werken allemaal in het onderhavige glastuinbouwgebied, en zullen dus grotendeels 
per fiets/lopend, of eventueel carpoolend naar het werk gaan. Aangenomen wordt dat er circa 200 
autoverplaatsingen per dag gemaakt worden voor woonwerkverkeer (100 heen en 100 terug);
voor de overige verplaatsingen wordt ook voornamelijk 'samen' in een auto gereden. Bijvoorbeeld 
bij het boodschappen doen. En niet elke arbeider maakt elke dag extra verplaatsingen met zijn 
eigen auto. Uitgaande dat elke arbeider, elke tweede dag boodschappen doet en dan ook meerijdt 
met een collega komt dat neer op 150 autoverplaatsingen per dag voor boodschappen doen;
daarnaast wordt rekening gehouden met 50 extra verplaatsingen per dag voor overige 
verplaatsingen (inclusief afronding).

De totale verkeersintensiteit voor de 300 arbeidsmigranten bedraagt op basis van het voorgaande 400 
mvt/etmaal. In de huidige situatie is ook sprake van verkeersbewegingen van en naar de kassen en de 
woning. Deze huidige verkeersgeneratie is niet meegenomen in de toename.

Het verkeer wordt afgewikkeld op de Kuinderweg. Om te beoordelen of het verkeer kan worden 
afgewikkeld op de omliggende wegen, is een inschatting gemaakt waar het verkeer naartoe gaat. In 
figuur 2.3 is deze verdeling weergegeven. De verwachting is dat het grootste deel van de 
arbeidsmigranten vanaf het plangebied richting het noorden gaat om daar bij glastuinbouwbedrijven 
te gaan werken. Het grootste deel gaat op de rotonde richting Luttelgeest, aangezien hier een een 
aanzienlijk deel van de glastuinbouw in de omgeving is gevestigd. Daarnaast zullen de dagelijkse 
boodschappen in dit dorp worden gehaald. Een kleiner deel gaat op de rotonde richting het noorden 
(Kuinre) en het westen (Bant en de A6 richting Joure). Het overige verkeer gaat richting Emmeloord. 
Emmeloord is de grootste plaats in de omgeving. Hier zullen ook arbeidsmigranten gaan werken en hier 
gaan ze daarnaast naar toe voor de niet-dagelijkse boodschappen zoals kleding en grotere 
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huishoudelijke artikelen. In tabel 2.2 zijn de uit de verdeling voortvloeiende intensiteiten weergegeven. 
Om de verkeersgeneratie om te rekenen van weekdag naar werkdag, is deze vermenigvuldigd met een 
factor 1,11.

Figuur 2.3 Verkeersverdeling

Tabel 2.2 Verkeersintensiteiten inclusief ontwikkeling (intensiteiten afgerond op 50-tallen)
Intensiteit 2027 
exclusief ontwikkeling 
(mvt/werkdagetmaal)

Toename 
(%)

Toename 
(mvt/etmaal)

Intensiteit 2027 
inclusief ontwikkeling 
(mvt/werkdagetmaal)

Kuinderweg (ten 
noorden van rotonde)

6.250 15% 42 6.300

Kuinderweg (ten zuiden 
van rotonde, ten 
noorden van plangebied)

6.300 70% 280 6.600

Kuinderweg (ten zuiden 
van rotonde, ten zuiden 
van plangebied)

6.300 30% 120 6.400

Oosterringweg (ten 
oosten van rotonde)

4.200 40% 112 4.300
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Oosterringweg (ten 
westen van rotonde)

3.000 15% 42 3.050

De verkeersintensiteit op de Kuinderweg bedraagt inclusief ontwikkeling afgerond maximaal 6.600 
mvt/etmaal. Deze verkeersintensiteit blijft ruimschoots onder de maximale capaciteit van deze weg en 
kan daardoor goed worden afgewikkeld. De rotonde ten noorden van het plangebied kan goed 
afgewikkeld worden indien de som van de toeleidende stroken kleiner is dan 20.000 - 25.000 
mvt/etmaal (Handboek Wegontwerp). Door de intensiteiten van de toeleidende wegvakken door twee te 
delen en dit vervolgens bij elkaar op te tellen, komt de intensiteit op de rotonde uit op 10.000 
mvt/etmaal. Het verkeer kan hier gemakkelijk op afgewikkeld worden.

Omdat langs de Kuinderweg, aan de zijde van het initiatief, een vrijliggende fietsvoorziening aanwezig 
is, is een verkeersveilige verkeersafwikkeling in voldoende mate gewaarborgd. Er kan worden voorzien 
in een drempel op het eigen terrein om de aanrijsnelheid naar het fietspad te beperken. Dit is echter 
niet noodzakelijk. Verlichting van het fietspad is niet noodzakelijk, maar gezien de afgelegen ligging 
wel wenselijk indien er sprake is van veel fietsers en voetgangers. Volgens de richtlijnen van het 
Handboek Wegontwerp is het onwenselijk om een hoofdrijbaan niet van verlichting te voorzien, maar 
een naastgelegen fietspad wel. Dit om onder andere misleiding en afleiding te voorkomen. Door 
afschermende maatregelen of door de lichtmasten te plaatsen tussen het fietspad en de hoofdrijbaan, 
kan het wel mogelijk gemaakt worden.

De noodzaak voor het realiseren van een linksafvak in de Kuinderweg wordt bepaald op basis van de 
verkeersintensiteit, de rijsnelheid en de afstand tussen de voertuigen. CROW publicatie 164c geeft een 
kritische hiaattijd aan van 5,5 seconde voor het linksafslaan vanaf de hoofdrijbaan met een 
rijsnelheid van 80 km/uur. Bij een kortere hiaattijd is een linksafvak nodig. Op basis van onderstaande 
berekening is de gemiddelde hiaattijd bepaald op 11 seconden. Op basis van deze cijfers is de 
conclusie dat een linksafvak niet nodig is. Overigens geldt voor het inrijden vanaf een zijweg een 
hiaattijd van maximaal 7,0 seconden. Ook hieraan wordt voldaan.

Tabel 2.3 Berekening hiaattijden
Verkeersintensiteit in twee richtingen 6.600 mvt/etmaal
Verkeersintensiteit per richting 3.300 mvt/etmaal
Spitsuurintensiteit per richting (10%) 330 mvt per spitsuur, 5,5 per minuut
Gemiddeld hiaat in spitsuur 11 seconden

Op basis van het voorgaande is het niet nodig om een linksafvak aan te leggen. Overigens laat de 
provincie in haar overlegreactie weten dat er later (na 2025), in het kader van groot onderhoud, wel 
een linksafvak zal worden aangelegd. 

Voorts is er sprake van een overzichtelijke inritsituatie aan een rechte weg. Door de brede inrit/uitrit 
ontstaan er ook op het terrein geen problemen met manoeuvreren. Er is sprake van een acceptabele 
verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid.

Parkeren
Het parkeren van vervoersmiddelen van of met betrekking tot de arbeidsmigranten mag uitsluitend 
binnen de erfgrenzen plaatsvinden. De gemeente Noordoostpolder hanteert in de Beleidsregel 
huisvesting arbeidsmigranten als parkeernorm dat per 2 arbeidsmigranten 1,5 parkeerplaatsen 
aanwezig moeten zijn. Dit betekent dat er op het perceel ruimte moet zijn voor ten minste 225 auto's. In 
deze parkeerbehoefte wordt voorzien, waarmee wordt aangesloten bij de gemeentelijke beleidsregels 
ten aanzien van parkeren. Aangezien er op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen zijn, veroorzaakt 
het plan geen parkeeroverlast in de omgeving. 
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Hoofdstuk 3  Beleidskader

3.1  Rijksbeleid
Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte
De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) is op 13 maart 2012 in werking getreden. Met de 
Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelijke beleid. De nieuwe Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte vervangt verschillende bestaande nota's zoals de Nota Ruimte, de agenda 
Landschap en de agenda Vitaal Platteland.

Het Rijk laat de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies en kiest voor een 
selectieve inzet van rijksbeleid op 14 nationale belangen. Voor deze belangen is het Rijk 
verantwoordelijk voor de resultaten. Buiten deze 14 belangen hebben decentrale overheden 
beleidsvrijheid.

In de SVIR is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. De ladder is ook als 
procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Deze ladder bestaat uit de 
volgende drie treden die doorlopen moeten worden:

1. Is er een actuele regionale behoefte aan de beoogde ontwikkeling?
Er is in de omgeving een kenbaar gemaakte behoefte voor de huisvestingslocatie. In het 
glastuinbouwgebied rondom het plangebied werken veel arbeidsmigranten. Dit glastuinbouwgebied is 
nog in ontwikkeling, waardoor de vraag naar een lokale huisvestingslocatie ook toeneemt. Om te 
kunnen voldoen aan deze vraag is deze ontwikkeling geïnitieerd. Er is dus sprake van een regionale 
behoefte voor de ontwikkeling. Dit blijkt ook uit paragraaf 3.3, waarin de verwachtingen qua aantallen 
arbeidsmigranten zijn vertaald naar vestigingsbeleid voor huisvestingslocaties. Er is dus een 
duidelijke regionaal behoefte voor de huisvestingslocatie. 

2. Kan de actuele regionale behoefte worden opgevangen binnen bestaand stedelijk gebied? 
Nee, grootschalige opvang in bewoond stedelijk gebied is niet wenselijk. Daarom is in verschillende 
beleidsdocumenten de keuze gemaakt om dergelijke voorzieningen in het landelijk gebied op te vangen. 
De ontwikkeling vindt plaats op een locatie die is aangewezen voor grootschalige glastuinbouw. Een 
huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten hangt nauw samen met deze functie. Gesteld wordt dat de 
ontwikkeling geen nieuw ruimtebeslag legt op het open landelijk gebied. 

3. Kan een nieuwe locatie worden gevonden die passend multimodaal is ontsloten?
Aan deze voorwaarde wordt voldaan. De locatie heeft, zoals ook blijkt uit paragraaf 2.3, voor 
autoverkeer een adequate ontsluiting op de Kuinderweg. Nabij de kruising met de Oosterringweg is een 
bushalte aanwezig. De locatie is zodoende ook met het openbaar vervoer te bereiken. 

Besluit algemene regels ruimtelijke ordening
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aangewezen 
nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). Dit 
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bestemmingsplan raakt geen rijksbelangen zoals deze genoemd zijn in het Barro.

Handreiking 'Ruimte voor Arbeidsmigranten'
Het Rijk erkent dat het toenemende aantal arbeidsmigranten voor problemen kan zorgen in gemeenten. 
In 2008 verscheen de Handreiking 'Ruimte voor Arbeidsmigranten'. De Handreiking moet gemeenten 
helpen goed beleid te formuleren. Er wordt een aantal praktische voorbeelden genoemd van gemeenten 
die gezocht hebben naar een passende aanpak. Veelal gaat deze aanpak in samenwerking met private 
partijen zoals werkgevers, uitzendbureaus en huisvesters. 

Volgens het Rijk vraagt het huisvesten van arbeidsmigranten om lokaal maatwerk. In de Handreiking 
worden in hoofdlijnen vier opties genoemd:
1. huisvesting in woonhuizen binnen bestaande kernen;
2. logies in bestaande gebouwen (hotels, kazernes, etc.);
3. huisvesting in het buitengebied (vrijkomende agrarische bebouwing);
4. huisvesting op campings en parken.

Belangrijk uitgangspunt bij het ontwikkelen van nieuwe huisvestingsmogelijkheden voor 
arbeidsmigranten is dat het huisvesten van deze mensen gezien kan worden als het bedrijfsmatig 
verschaffen van een nachtverblijf. 

Deze mensen hebben in het land van herkomst hun hoofdverblijf, waardoor hun verblijf hier niet onder 
de definitie 'wonen' valt. De Handreiking schetst de mogelijkheid om planologisch onderscheid te 
maken in een aantal vormen van huisvesting. Deze huisvestingvormen zijn:
1. kamerverhuur: het bedrijfsmatig (nacht)verblijf aanbieden, waarbij de kamerhuurder ter plaatse 

het hoofdverblijf heeft;
2. logies: het bedrijfsmatig (nacht)verblijf aanbieden, waarbij de betreffende persoon het 

hoofdverblijf elders heeft;
3. logiesgebouw: een gebouw specifiek ingericht voor het bedrijfsmatig (nacht)verblijf aanbieden van 

meer dan tien personen, waarbij de betreffende personen het hoofdverblijf elders hebben;
4. woning: dient voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden of een huishouden plus 

maximaal drie personen of maximaal vier personen die geen huishouden vormen.

De huisvestingslocatie die dit bestemmingsplan mogelijk maakt is een tussenvorm van nummer 2 en 3. 
Het gaat niet om één gebouw, maar om meerdere gebouwen waarin logies wordt aangeboden.

Conclusie rijksbeleid
Er zijn geen rijksbelangen uit het Barro in het geding. Ten aanzien van de Handreiking gaat het in deze 
situatie om huisvesting in een 'park', hoewel geen bestaand park. Verder wordt voldaan aan het 
uitgangspunt van lokaal maatwerk. Hierop wordt in de navolgende paragrafen nader ingegaan. In de 
regels van dit bestemmingsplan is gewaarborgd dat er sprake is van bedrijfsmatig verschaffen van 
nachtverblijf.

3.2  Provinciaal beleid
Omgevingsplan Flevoland 2006
In het Omgevingsplan Flevoland (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 november 2006) is het 
omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 2006-2015 neergelegd, met een doorkijk 
naar 2030. Het Omgevingsplan is een bundeling van de vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: 
Streekplan, Milieubeleidsplan, Waterhuishoudingsplan en Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan 
(PVVP). 

De provincie wil de vitaliteit van het landelijk gebied vergroten en de gebruiksmogelijkheden ervan 
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meer afstemmen op de maatschappelijke behoeften. Door de schaalvergroting in de landbouw komen 
veel agrarische bouwpercelen vrij. De provincie wil naast de landbouw ruimte bieden aan nieuwe 
functies in het landelijk gebied ter verbreding van het economisch draagvlak.

Als vrijkomende agrarische bouwpercelen of gedeelten daarvan een ander gebruik krijgen, dan mogen 
deze nieuwe (niet-agrarische of agrarisch aanverwante) functies de landschappelijke en 
cultuurhistorische kernkwaliteiten van het gebied niet aantasten. Ook moet rekening worden gehouden 
met de landschappelijke en cultuurhistorische basiskwaliteiten. Vestiging van activiteiten die bij 
uitstek thuishoren op een bedrijventerrein of in of aansluitend aan het bebouwde gebied wordt in 
principe niet toegestaan. De activiteiten moeten in principe kleinschalig van karakter zijn. De 
bebouwingsmogelijkheden dienen hierop te zijn afgestemd. Milieuhygiënisch, landschappelijk en 
verkeerskundig (veiligheid en verkeersaantrekkende werking) ongewenste effecten moeten worden 
voorkomen.

Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied
De beleidsregel 'kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied' biedt het kader voor 
verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om tijdelijke 
groepshuisvesting te laten plaatsvinden op bestaande (voormalige) agrarische bouwpercelen, tot 
maximaal 50 personen. In lijn met het Omgevingsplan, dat wijst op de noodzaak om voor noordelijk 
Flevoland maatregelen te treffen die de economische ontwikkeling van het gebied stimuleren, wordt de 
discrepantie tussen de vraag naar passende huisvestingsmogelijkheden en de provinciale Beleidsregel 
erkend. 

Als het beleidskader van het Omgevingsplan en deze beleidsregel te beperkend blijken voor 
ontwikkelingen die bijdragen aan de vitaliteit van het landelijk gebied, dan is de provincie bereid dat 
kader op experimentele basis te verruimen. Voorwaarde is dan wel dat hieraan een tussen 
gebiedspartners overeengekomen integraal plan voor dat gebied ten grondslag ligt, waarin een 
kwaliteitsimpuls voor het gebied wordt aangetoond. De provincie kan aan de verruiming van het 
regime de voorwaarde stellen dat verevening plaatsvindt van kosten en opbrengsten van onderdelen 
van het plan of programma. Een gebiedsplan om het planologisch regime te verruimen moet inzicht 
bieden in:

de ambities voor het versterken van de vitaliteit van het landelijk gebied;
het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van het landelijk gebied (natuur, landschap, 
cultuurhistorie, aardkundige waarden, extensieve vormen van recreatie), bijvoorbeeld door eisen 
van verevening en randvoorwaarden voor nieuwe functies te stellen;
de wijze waarop met de bestaande situatie en functies in het gebied wordt omgegaan;
de wijze waarop hierbij omgegaan wordt met natuurwaarden (saldobenadering);
de wijze waarop het experiment past binnen de ontwikkelingsvisie 2030 en bijdraagt aan de 
provinciale opgaven voor de speerpunten.

Gebiedsplan huisvesting arbeidsmigranten gemeente Noordoostpolder
Als het beleidskader van het Omgevingsplan en deze beleidsregel te beperkend blijken voor 
ontwikkelingen die bijdragen aan de vitaliteit van het landelijk gebied, dan is de provincie bereid dat 
kader op experimentele basis te verruimen. In de gemeente Noordoostpolder is in mei 2009 overgegaan 
tot de vaststelling van het 'Gebiedsplan huisvesting arbeidsmigranten gemeente Noordoostpolder' als 
onderdeel van het Experiment landelijk gebied. Het gebiedsplan bevat richtinggevende kaders 
waarbinnen de huisvesting van arbeidsmigranten in de Noordoostpolder mag plaatsvinden. De 
gemeente heeft vervolgens de taak om nadere invulling te geven aan de uitvoering van dit beleid.

Het gebiedsplan in Noordoostpolder biedt onder andere ruimte aan drie grootschalige pensions c.q. 
logiesgebouwen voor de huisvesting van maximaal 300 werknemers per pension. Inmiddels zijn een 
aantal voorbeeldprojecten van professioneel ingerichte huisvesting voor buitenlandse werknemers 
gerealiseerd in de Noordoostpolder. 
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Een huisvestingslocatie in deze categorie mag zich alleen vestigen in een gebied dat is aangewezen op 
de kaart uit het Experiment landelijk gebied Omgevingsplan Flevoland 2006. Hierop zijn de 
glastuinbouwgebieden aangewezen als zoekgebied voor maximaal 3 huisvestingslocatie voor 
groepshuisvesting tot 300 personen. Het plangebied ligt in het glastuinbouwgebied bij Luttelgeest. 
Figuur 3.1. geeft een fragment van de betreffende kaart weer. Op grond van de beleidsregel moeten twee 
van de drie grote huisvestingslocaties in het glastuinbouwgebied bij Luttelgeest worden gerealiseerd. 
De derde moet in het glastuinbouwgebied bij Ens worden gerealiseerd.

Figuur 3.1. Fragment beleidskaart Experiment 

Conclusie provinciaal beleid
De voorgenomen ontwikkeling past niet binnen de kaders van de beleidsregel 'kleinschalige 
ontwikkelingen in het landelijk gebied'. Daarom heeft gemeente Noordoostpolder een integraal 
beleidsstuk vastgesteld voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Op basis hiervan mogen er drie 
grootschalige locaties voor arbeidsmigranten in het glastuinbouwgebied in de gemeente 
Noordoostpolder worden gerealiseerd. De onderhavige locatie is hier één van. Het plan is zodoende in 
overeenstemming met het provinciaal beleid. De toetsing aan de landschappelijke en 
cultuurhistorische waarden zoals voorgeschreven in het Omgevingsplan is in dit bestemmingsplan 
beschreven in de paragrafen 2.3 en 4.6.

3.3  Gemeentelijk beleid
Structuurvisie Noordoostpolder 2025
In de structuurvisie 2025, die is vastgesteld op 9 december 2013, wordt de visie van de gemeente 
Noordoostpolder op de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de Noordoostpolder 
geschetst. De structuurvisie is vooral bedoeld om te enthousiasmeren, te verleiden en te inspireren en 
andere partijen als het ware uit te nodigen om te komen met initiatieven en investeringen.
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De opgave ten aanzien van het landschap is het ontwikkelen van een stimulerend beleid voor nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de cultuurhistorische waarden van een 
gebied. De keuze óf ontwikkelingen mogelijk zijn is minder belangrijk dan wáár deze ontwikkeling een 
plek kan krijgen.

Over de bevolking wordt gesteld dat het aandeel arbeidsmigranten niet gelijk over de gemeente is 
verdeeld. Dit pleit voor beleid op maat als het om voorzieningen voor arbeidsmigranten gaat. In de 
structuurvisie verwijst de gemeente naar het Beleid arbeidsmigranten Noordoostpolder. 

Beleid arbeidsmigranten Noordoostpolder
In oktober 2010 is het gemeentelijk beleidskader voor de huisvesting van arbeidsmigranten in het 
buitengebied door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Voor Gemeente 
Noordoostpolder zijn arbeidsmigranten van economisch belang. Dit blijkt uit gegevens van de 
provincie Flevoland: 10% van de beroepsbevolking is arbeidsmigrant. Het aantal arbeidsmigranten is 
de laatste jaren toegenomen en deze lijn zet zich de komende jaren door mede door keuzes van de 
gemeente. Zo koos de gemeente Noordoostpolder voor een uitbreiding van het glastuinbouwgebied. In 
de glastuinbouw werken veel migranten, dus betekent een uitbreiding van glastuinbouw automatisch 
ook meer arbeidsmigranten. Deze “nieuw”komers verdienen een plek in de samenleving. De gemeente 
vindt het belangrijk dat arbeidsmigranten goed kunnen wonen, leven en werken in Noordoostpolder. 
Haar grondhouding is dan ook “Arbeidsmigranten zijn welkom in Noordoostpolder”.

De gemeente neemt ten aanzien van de huisvesting van arbeidsmigranten een 
randvoorwaardenscheppende rol in. De gemeente gaat uit van 2.600 huisvestingsplaatsen in 2015. Op 
het moment van schrijven van de notitie zijn hiervan 300 gerealiseerd. Dit betekent dus een forse 
opgave voor nieuwe huisvestingslocaties. Onderscheid is gemaakt in huisvestingsvormen in het 
landelijk gebied. Daarbij is gesteld dat er beleidsruimte is voor 10 locaties tot 100 
huisvestingsplaatsen en 3 locaties tot 300 huisvestingsplaatsen. 

De gemeente hecht grote waarde aan een kwalitatief goede huisvesting van arbeidsmigranten. Hiervoor 
zijn een aantal randvoorwaarden opgenomen waarbinnen de locatie ontwikkeld moet worden. Bij 
huisvesting van 100 personen of meer in het buitengebied wordt daarnaast een klankbordgroep 
opgericht. In deze klankbordgroep praten omwonenden en andere direct belanghebbenden mee bij de 
uitwerking van de plannen. Het instellen van een klankbordgroep gebeurt nadat het betreffende 
conceptplan voldoende concreet is bevonden door B&W. Dat is ruimschoots voordat er voor het 
specifieke plan de benodigde bestemmingsplanprocedure wordt gestart. Deze klankbordgroep kan zo 
vooraf aan de eigenlijke procedure haar wensen, zorgen en ideeën kenbaar maken. De gemeente en de 
aanvragende partij houden hier rekening mee bij het opstellen van het bestemmingsplan.

Ook in het kader van dit bestemmingsplan is een klankbordgroep opgericht. Deze heeft een advies 
uitgebracht en later een aanvullend advies ten aanzien van het in één keer ontwikkelen van een 
huisvestingslocatie van 300 arbeidsmigranten. Deze adviezen zijn opgenomen in Bijlage 1. De adviezen 
zijn verwerkt in het inrichtingsplan en het beheersreglement. Het plan is op deze manier in 
overeenstemming met het gemeentelijk beleid over de huisvesting van arbeidsmigranten.

Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten
Op 13 november 2012 is de Beleidsregel huisvesting arbeidsmigranten landelijk gebied 
Noordoostpolder vastgesteld. Het verzoek betreft een huisvesting in categorie 3. zoals bedoeld in 
artikel 2, namelijk voor 101 tot en met 300 arbeidsmigranten. De beleidsregel huisvesting 
arbeidsmigranten landelijk gebied Noordoostpolder is van toepassing op de gewenste ontwikkeling. In 
onderstaande tekst is per artikel aangegeven op welke wijze het plan aansluit op de in de beleidsregel 
genoemde artikelen. Voor huisvestingscategorie 3 zijn de artikelen 3 tot en met 6 en 10 tot en met 17 
van toepassing.
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Artikel 3 - Huisvesting algemeen
De huisvesting vindt plaats in logiesgebouwen en niet in losse units, zoals zeecontainers of caravans . 
Een logiesgebouw is een (semi)permanent gebouw waarin een tijdelijk verblijfsplek voor 
arbeidsmigranten wordt aangeboden. Aan deze voorwaarde wordt voldaan. De huisvesting mag 
gedurende het gehele jaar worden gebruikt, maar de regels sluiten permanente bewoning uit. Daarmee 
is gewaarborgd dat de huisvesting van tijdelijke aard is.

De huisvesting wordt gecertificeerd volgens Stichting Keurmerk Internationale Arbeidsbemiddeling. De 
certificering en de andere beheersregels zijn opgenomen in een beheersovereenkomst, waarover 
privaatrechtelijke afspraken zijn gemaakt met de gemeente. De initiatiefnemer en eigenaar van de 
voorziening neemt verantwoordelijkheid voor het adequaat beheer van het terrein en de gang van zaken 
op het terrein, zoals leefregels, communicatieprotocol, klachtenregistratie en registratie van personen 
op de locatie en beheer van de parkeervoorzieningen. Deze beheersregels zijn ook opgenomen in een 
beheersovereenkomst, waarover privaatrechtelijke afspraken zijn gemaakt met de gemeente.

In de huisvesting wordt een keuken gerealiseerd waar de mogelijkheid is om te eten en eten te bereiden.
Intern en extern wordt ruimte geboden voor goede recreatie-, sport en spelmogelijkheden op het terrein. 
De regels van dit bestemmingsplan sluiten opslag van goederen in de open lucht uit.

Artikel 4 - Omgeving
De huisvesting beperkt de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bebouwing niet 
onevenredig, omdat de activiteiten en het gebruik slechts beperkt is tot het erf. De huisvesting staat op 
voldoende afstand van omliggende agrarische bedrijven en van woningen. Zie daarvoor paragraaf 4.1. 

Artikel 5 - Verkeer
Op basis van een verkeersonderzoek dat is beschreven in paragraaf 2.3 wordt geconcludeerd dat er 
sprake is van een adequate ontsluiting en dat er voldoende parkeergelegenheid op het terrein wordt 
aangelegd.

Artikel 6 - Spreiding
De huisvestingscategorie 3 mag niet gerealiseerd worden binnen 1.500 meter vanaf een andere 
huisvesting van deze categorie. Er is in het glastuinbouwgebied nog niet een andere huisvestingslocatie 
van deze categorie aanwezig. De dichtstbijzijnde andere huisvestingsaccommodatie ligt op 1.300 
meter. Dit is een accommodatie uit categorie 1, voor maximaal 20 personen.

Artikel 10 - Klankbordgroep
Voorafgaand aan het voeren van een bestemmingsplanprocedure voor de huisvestingslocatie moet een 
klankbordgroep worden opgericht. Deze vormt een vertegenwoordiging van de directe omgeving van het 
geplande initiatief en bestaat. De klankbordgroep bestaat uit minimaal vijf personen, met in elk geval 
twee ondernemers en twee bewoners. De klankbordgroep overlegt aan zowel de gemeente als de 
initiatiefnemers een schriftelijk advies. Dit advies moet aantoonbaar worden meegenomen in de 
procedure en maakt deel uit van het raadsvoorstel bij de vaststelling van het bestemmingsplan.

De voorbeschreven procedure is gevolgd. De klankbordgroep heeft een advies en een aanvullend advies 
uitgebracht. Deze adviezen zijn opgenomen in Bijlage 1. De adviezen richting zich op de 
verkeerssituatie, de uitvoering van het terrein en de beheersaspecten. Deze punten kunnen niet direct in 
het bestemmingsplan worden geborgd en worden daarom in een privaatrechtelijke (anterieure) 
overeenkomst tussen gemeente en initiatiefnemer vastgelegd. 

Artikel 11 - Landschap
Aan de gemeente moet een inrichtingsplan ter beoordeling worden overlegd. Hieruit moet blijken dat de 
ontwikkeling stedenbouwkundig en landschappelijk inpasbaar is. Rondom het erf moeten erfsingels 
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worden aangelegd die in de omgeving passen. Paragraaf 2.3 gaat hierop in. Verder mag geen schade 
aan de Ecologische Hoofdstructuur worden aangebracht. Hierop gaat paragraaf 4.7  in.

Artikel 12 - Dienstwoning
Het aantal dienstwoningen mag niet worden vergroot. In dit geval worden geen wijzigingen aan de 
dienstwoning voorgesteld. Ook wordt er geen tweede dienstwoning gebouwd. Aan deze voorwaarde 
wordt dus voldaan.

Artikel 13 - Communicatie
Omwonenden en bedrijven worden na een positief principebesluit door het college (in overleg met de 
initiatiefnemer) geïnformeerd. Deze communicatie heeft volgens voorwaarden plaatsgevonden.

Artikel 14 - Bedrijfsplan
Voor een huisvestingslocatie uit categorie 3 moet een bedrijfsplan aan de gemeente worden overlegd, 
waarin inzicht wordt gegeven in de manier waarop de dienstverlening plaatsvindt, ondersteund door 
marktgegevens en een financiële onderbouwing. Dit bedrijfsplan is ingediend bij de principeaanvraag 
en door de gemeente akkoord bevonden.

Artikel 15 - Financiën
De initiatiefnemer sluit met het college een intentieovereenkomst. Voorafgaand aan de 
bestemmingsplanprocedure wordt een exploitatieovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst worden 
afspraken vastgelegd over het te realiseren initiatief, de daarmee samenhangende kosten en 
planschade.

De anterieure overeenkomst wordt voor de vaststelling van het bestemmingsplan gesloten. In deze 
overeenkomst is een kettingbeding opgenomen, waarmee is geregeld dat ook eventuele opvolgende 
eigenaren zich aan de voorwaarden moeten houden.

Artikel 16 - Voorwaarden (huisvestingscategorie 3)
Voor het mogelijk maken van een  huisvestingslocatie uit deze categorie wordt een 
bestemmingsplanprocedure doorlopen. Hierin wordt uitgegaan van een fasering.  In eerste instantie 
worden maximaal 150 arbeidsmigranten gehuisvest en na een jaar wordt in overleg met een 
klankbordgroep de mogelijkheden voor doorgroei van 300 arbeidsmigranten onderzocht. Daarvoor 
wordt een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Verder moet deze huisvestingscategorie plaatsvinden op 
kavels buiten een erf of op gronden achter een solitair erf, waarbij een afstand van minimaal 100 
meter vanaf de erfgrens in acht moet worden gehouden.

De in het beleid voorgestelde fasering is in de praktijk niet haalbaar gebleken. Deze wijze van 
ontwikkelen is gelet op de forse investeringskosten niet haalbaar gebleken. Dit blijkt ook uit het feit dat 
er nog geen huisvestingslocatie van deze categorie ontwikkeld is. De gemeenteraad wordt gevraagd om 
bij dit plan af te wijken van de beleidsregel. De locatie wordt in één keer in zijn geheel ontwikkeld voor 
300 arbeidsmigranten. De klankbordgroep heeft hier positief over geadviseerd (zie Bijlage 1). 

Artikel 17 - Locatie (huisvestingscategorie 3)
Een huisvestingslocatie in deze categorie mag zich alleen vestigen in een gebied dat is aangewezen op 
de kaart uit het Experiment landelijk gebied Omgevingsplan Flevoland 2006. Hierop is in paragraaf 3.2 
ingegaan. Aan deze voorwaarde wordt voldaan. 

De huisvestingslocatie ligt bij voorkeur op fietsafstand (maximaal 7,5 kilometer) van de werkplek. Als 
deze is gelegen aan een gebiedsontsluitingsweg moeten aanvullende attentieverhogende maatregelen 
worden getroffen. De afstand van het plangebied tot het hart van het glastuinbouwgebied is ongeveer 3 
kilometer. De ontsluiting vindt plaats op een gebiedsontsluitingsweg. Hierin worden in overleg met 
provincie Flevoland maatregelen ter verhoging van de verkeersveiligheid getroffen.
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Conclusie
Aan vrijwel alle beleidsregels wordt voldaan. Omdat artikel 16 niet geheel praktisch uitvoerbaar is 
gebleken, wordt aan de gemeenteraad gevraagd om bij dit plan af te wijken van de beleidsregel.
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Hoofdstuk 4  Omgevingsaspecten

4.1  Milieuzonering
Tussen bedrijfsactiviteiten en hindergevoelige functies (waaronder wonen) is een goede afstemming 
nodig. Het doel daarbij is het voorkomen van onacceptabele hinder ter plaatse van woningen, maar 
ook om te zorgen dat bedrijven niet worden beperkt in de bedrijfsvoering en 
ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstemming wordt gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de 
VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij 
onaanvaardbare milieuhinder redelijkerwijs is uitgesloten. Deze afstand wordt gemeten tussen de 
bestemmingen van bedrijven en de gevels van geluidsgevoelige objecten. Bedrijfsactiviteiten zijn 
daarvoor ingedeeld in een aantal milieucategorieën.

De aanvaardbaarheid van het woonklimaat is afhankelijk van de verwachting. Deze norm ligt in een 
rustige woonwijk anders dan in een gemengde omgeving. Het plangebied ligt in glastuinbouwgebied, 
waar duidelijk sprake is van een gemengde omgeving. Immers: hier liggen woning en bedrijven door 
elkaar.

De huisvestingslocatie is vorm van logiesverstrekking, in een worst-case benadering vergelijkbaar met 
een kampeerterrein. Een dergelijk terrein is ingedeeld in milieucategorie 3.1, waarbij een richtafstand 
van 30 meter tot woningen in een gemengd gebied geldt (50 meter in rustig buitengebied). Feitelijk is de 
functie ook vergelijkbaar met een inrichting zoals een asielzoekerscentrum. Dergelijke terreinen 
worden in de regel ingedeeld in milieucategorie 2, waarbij een richtafstand van 10 meter hoort. De 
dichtstbijzijnde woning betreft de bedrijfswoning op het naastgelegen perceel. Deze staat op 123 meter 
afstand vanaf het plangebied. Achter het plangebied ligt verder het terrein van het 
asielzoekerscentrum. De logiesgebouwen op dit terrein staan allemaal op meer dan 30 meter vanaf het 
plangebied. Er wordt dus voldaan aan de richtafstanden voor een kampeerterrein. 

Andersom kan de huisvestingslocatie ook een belemmeringen vormen voor de bedrijfsvoering van de 
glastuinbouw- en akkerbouwbedrijven in de omgeving. Deze bedrijven vallen onder milieucategorie 2, 
waarbij een richtafstand van 30 meter hoort, die kan worden teruggebracht naar 10 meter in een 
gemengde omgeving. Ook het asielzoekerscentrum wordt in deze milieucategorie geplaatst. Aangezien 
de verblijfsunits op minimaal 12 meter vanaf de erfgrens staan, zal de huisvestingslocatie dus nooit 
een belemmering vormen. Aan de overzijde van de Kuinderweg, aan de Oosterringweg, liggen een 
akkerbouwbedrijf met een biomassavergistingsinstallatie en een pluimveehouderij. De 
vergistingsinstallatie valt onder milieucategorie 3.2 en de pluimveehouderij onder categorie 4.1. 
Hierbij gelden richtafstanden van 50 en 100 meter in een gemengde omgeving. Het plangebied van dit 
bestemmingsplan ligt op minimaal 300 meter vanaf deze bedrijven en veroorzaakt zodoende geen 
belemmeringen voor de bedrijfsvoering ervan.

Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er sprake is van een verantwoorde 
milieuzonering.
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4.2  Geluid
Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg van verkeer en 
industrie. De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. Rondom wegen met een 
maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur, spoorwegen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn 
geluidszones van toepassing. Als er geluidsgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones 
worden toegevoegd, dan moet geluidsbelasting op de gevels hiervan worden bepaald en getoetst aan de 
normen. Er zijn er geen spoorwegen of geluidszoneringsplichtige industrie aanwezig, dus alleen het 
aspect 'wegverkeerslawaai' is aan de orde.

Verblijfsklimaat op huisvestingslocatie
De huisvestingslocatie wordt volgens de Wgh niet aangemerkt als geluidsgevoelige functie. Het is 
daarom niet noodzakelijk om aan de geluidsnormen uit de Wgh te toetsen of om een hogere waarde 
voor het perceel vast te stellen. Omdat het wel een locatie betreft waar langdurig mensen verblijven, is 
het vanuit een goede ruimtelijke ordening (en daaraan ten grondslag: de volksgezondheid) van belang 
dat er sprake is van een aanvaardbaar verblijfsklimaat.

De logiesgebouwen staan op minimaal 120 meter vanaf de Kuinderweg. De verkeersintensiteit van de 
Kuinderweg die in dit akoestisch onderzoek is gebruikt, is afkomstig uit het verkeersmodel 
Noordoostpolder en betreft een werkdagintensiteit uit 2009. Deze intensiteit is met een autonome groei 
van 1% per jaar doorgerekend naar het jaar 2027. Daarnaast is de intensteit vermenigvuldigd met een 
factor 0,93 om tot weekdagintensiteiten te komen. Hier is de verkeersgeneratie bij opgeteld. Deze 
bedraagt 540 mvt/weekdagetmaal. Hiervan gaat 70% naar het noorden en 30% naar het zuiden. De 
maximale intensiteit op de Kuinderweg bedraagt in 2027 6.777 mvt/etmaal.

Uit de berekeningen blijkt dat de maximale geluidsbelasting 46 dB bedraagt, zie Bijlage 2. De 
voorkeursgrenswaarde voor gezoneerde wegen is 48 dB. Hoewel de huistvestingslocatie niet 
geluidsgevoelig is, blijft de maximale geluidsbelasting onder de voorkeursgrenswaarde. Er is dan ook 
sprake van een aanvaardbaar verblijfsklimaat.

Effecten van het plan op de geluidsituatie
De toename van verkeer kan ook invloed hebben op bestaande geluidsgevoelige objecten in de 
omgeving. Het gaat in dit geval om een toename van 540 voertuigbewegingen per etmaal. De norm voor 
een significante invloed ligt op 1,5 dB. Vanaf deze toename is de invloed voor het menselijk gehoor 
hoorbaar. Om te beoordelen of hier sprake van is, heeft de provincie in haar overlegreactie aangegeven 
een analyse te hebben gedaan. Hieruit is gebleken dat er een verkeerstoename van 40% nodig is om een 
significant gevolg te veroorzaken. De toename als gevolg van de huisvestingslocatie is overal kleiner 
dan 5%. De effecten van de uitvoering van dit bestemmingsplan op de geluidsituatie zijn dus niet 
significant.

4.3  Water
Deze 'waterparagraaf' gaat in op de watertoets. Hierin wordt beoordeeld wat de effecten van het 
bestemmingsplan op de waterhuishouding zijn en of er waterschapsbelangen spelen. De belangrijkste 
thema's zijn waterveiligheid, de afvoer van schoon hemelwater en afvalwater en de waterkwaliteit. 

Proces van de watertoets 
De ontwikkeling is digitale watertoets kenbaar gemaakt bij het waterschap, in dit geval het waterschap 
Zuiderzeeland. Vanwege de specifieke aard van het plan is een nauwere betrokkenheid van het 
waterschap noodzakelijk. Hierna worden per aspect de effecten van het plan op de waterhuishouding 
behandeld. Dit bestemmingsplan is overlegd met het waterschap. Op basis van een 
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uitgangspuntennotitie is de waterparagraaf in het voorontwerpbestemmingsplan opgenomen. Het 
waterschap heeft op basis hiervan, in het kader van het vooroverleg, een wateradvies gestuurd. Dit 
wateradvies is opgenomen in Bijlage 3 en in deze paragraaf verwerkt.

Wateroverlast
Voor projecten geldt het principe 'waterneutraal bouwen' als uitgangspunt. Dat wil zeggen dat, 
wanneer het verhard oppervlak toeneemt, compenserende maatregelen worden genomen om de 
piekafvoeren op te vangen. Dit kan door het vasthouden of bergen van het water door de aanleg van een 
waterberging of een infiltratievoorziening.

Het plangebied was tot voor kort bebouwd met ruim 20.000 m2 aan kassen. Water vanaf deze kassen 
werd afgevoerd naar een waterbassin voorop het perceel. Hierdoor was er geen directe afwenteling van 
dit water op het oppervlaktewater en kunnen de kassen niet als 'bestaande verharding' worden 
beschouwd. Er wordt circa 6.000 m2 aan bebouwing met circa 5.000 m2 aan verharding ten behoeve 
van interne ontsluiting en parkeren toegevoegd. Het verhard oppervlak neemt dus toe met 11.000 m2. 
Hiervoor zou op basis van de richtlijnen (zie wateradvies) 605 m2 aan nieuw open water moeten 
worden aangelegd. Deze compensatie kan gerealiseerd worden door langs de noordzijde van het 
perceel een sloot aan te leggen. Als deze over een afstand van ruim 200 meter worden aangelegd kan 
volstaan worden met een breedte van 3 meter, hetgeen overeenkomt met de bestaande sloten.

Over de exacte invulling hiervan vindt nog overleg met het waterschap plaats. De realisatie is geborgd 
via de watervergunning.

Goed functionerend watersysteem
Rondom het bouwperceel liggen erfsloten of worden erfsloten aangelegd. Het waterschap hecht groot 
belang aan een goed functionerend watersysteem. De erfsloten zullen een belangrijke afvoerende 
functie voor de huisvestingslocatie hebben, doordat deze afwateren op de hoofdwatergang 
(Kuindervaart).

Schoon water
Het verdient de voorkeur om bij de inrichting van nieuwe terreinen preventieve maatregelen te nemen 
die onkruidbestrijding met behulp van chemische bestrijdingsmiddelen zoveel mogelijk voorkomen. 
Daarbij geldt als uitgangspunt dat het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen op 
straatverharding uitsluitend volgens wettelijke gebruiksvoorschriften en met wettelijk verplichte 
DOB-methode wordt toegepast. Bij de DOB-methode wordt minder bestrijdingsmiddel gebruikt met als 
resultaat dat er minder verontreinigingen naar het oppervlaktewater afstromen.

Afvalwater
In de nieuwe situatie zijn er potentieel aanzienlijk meer mensen binnen het plangebied aanwezig. 
Hierdoor wordt een zwaardere belasting op de afvalwatervoorzieningen verwacht. De afvoer van 
afvalwater is een aandachtspunt, daar momenteel geen rioleringsaansluiting aanwezig is. Dit zou nu 
plaats moeten vinden op een septic tank. Echter, de gemeente, provincie en het waterschap werken 
momenteel aan een pilot voor aansluiting van riolering voor de Oosterringweg en de Kuinderweg. Het 
plan zal hierop aansluiten. Hierover zijn afspraken met Level One gemaakt, die zijn vastgelegd in een 
anterieure overeenkomst. Op deze manier is de afvoer van afvalwater goed geregeld.

Ten aanzien van het voorgaande heeft het waterschap op 18 oktober 2016 een watervergunning aan de 
gemeente Noordoostpolder verleend voor werkzaamheden omtrent de aan te leggen drukriolering langs 
de Oosterringweg vanaf Oosterringweg 40 tot aan de Amazonestraat te Luttelgeest en vanaf de 
Kuinderweg 23 tot aan de kruising van de Kuinderweg met de Oosterringweg (kenmerk: 
ZZL/PPAWP-W/2016/485677).

Hemelwater
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In tegenstelling tot huishoudelijk of bedrijfsafvalwater is het niet nodig om schoon hemelwater naar 
een centrale waterzuivering af te voeren. Het regenwater afkomstig van schone oppervlakken kan 
worden geïnfiltreerd of direct afgevoerd worden naar het oppervlaktewater. 

Onder schoon hemelwater wordt verstaan: 
Hemelwater van verhardingen met een verkeersintensiteit lager dan 1000 voertuigen per dag;
Hemelwater vanaf parkeerplaatsen met minder dan 50 plaatsen;
Hemelwater van daken/woningen waarbij geen voor het watersysteem; schadelijke uitloogbare 
stoffen zijn gebruikt;
Hemelwater van onverhard terrein.

Schoon hemelwater wordt afgevoerd naar de kavelsloten rondom het plangebied.

4.4  Bodem
Bij het aspect 'bodem' staat de vraag centraal of de bodemkwaliteit toereikend is voor het nieuwe 
gebruik. De bodem kan door eerdere (bedrijfs)activiteiten verontreinigd zijn. Voor de ruimtelijke 
procedure is het van het belang dat verdachte locaties worden gesignaleerd.

De ontwikkeling vindt plaats op het terrein van een glastuinbouwbedrijf. Het is niet aannemelijk dat 
deze gronden door het huidige gebruik ernstig verontreinigd zijn. Om dit aan te tonen is een verkennend 
bodemonderzoek uitgevoerd. De bijbehorende rapportage is opgenomen in Bijlage 4. Geconcludeerd is 
dat er slechts lichte verontreinigingen aanwezig zijn die geen belemmeringen vormen voor het 
voorgenomen gebruik en voor de gewenste bouwactiviteiten.

4.5  Archeologie
De Archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor het grondgebied van Noordoostpolder, 
vastgesteld door B&W/raad in 2007 en de Erfgoedverordening, vastgesteld in 2012 geven inzicht in de 
te verwachten archeologische waarden binnen het plangebied. Een fragment van het de 
beleidsadvieskaart is weergegeven in figuur 4.1. Hieruit blijkt dat binnen het plangebied gedeeltelijk 
een lage (groen) en gedeeltelijk een middelhoge/gematigde (geel) verwachtingswaarde geldt. De 
verhoogde verwachtingswaarde op het terrein heeft te maken met een relatief hoge ligging van 
archeologisch interessante lagen.
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Figuur 4.1 Fragment archeologische beleidsadvieskaart

Binnen de gebieden met een middelhoge/gematigde archeologische verwachting geldt dat bij ingrepen 
groter dan 5.000 m2 en dieper dan 50 cm onder maaiveld een archeologisch onderzoek noodzakelijk is.

Binnen het plangebied wordt circa 6.000 m2 aan nieuwe bebouwing geplaatst. Deze bebouwing wordt 
eenvoudig gefundeerd. Hierbij zijn geen diepe bodemingrepen nodig. Minder dan 3.000 m2 van de 
nieuwe bebouwing staat binnen het gebied met een gematigde archeologische verwachting. Het is niet 
nodig om een archeologisch onderzoek uit te voeren. Om de archeologische verwachtingswaarden in 
de toekomst te beschermen is overeenkomstig de beleidsadvieskaart een beschermende regeling 
opgenomen. Deze geldt alleen ter plaatse van het gebied met een gematigde verrwachtingswaarde.

4.6  Cultuurhistorie
In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een beschrijving 
opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige cultuurhistorische waarden 
rekening is gehouden.

Binnen het plangebied zijn geen specifieke cultuurhistorische waarden aanwezig. Wel zijn 
karakteristieke structuren en kenmerken in de omgeving aanwezig, zoals de laanbeplantingen en 
verkavelingspatronen. In dit geval worden de verkavelingspatronen gerespecteerd en worden 
kenmerkende erfsingels aangelegd. Zo worden de aanwezige karakteristieken gerespecteerd. Het is niet 
noodzakelijk om nadere eisen ten aanzien van de bescherming van cultuurhistorische waarden te 
stellen.

4.7  Ecologie
Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening gehouden worden met de natuurwaarden van de omgeving 
en met beschermde plant- en diersoorten. Bij de bescherming van gebieden gaat het om op Europees 
niveau aangewezen Natura 2000-gebieden. Verder worden in de provinciale verordening gebieden 
beschermd die van belang zijn voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS), nu Natuurnetwerk Nederland 
(NNN). De bescherming van gebieden en de bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is 
geregeld in de Wet natuurbescherming.
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Gebiedsbescherming
Het plangebied ligt in een intensief productiegebied, bestemd voor glastuinbouwbedrijven. Het 
dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft de Weerribben, dat op ruim vijf kilometer afstand ligt. De 
dichtstbijzijnde EHS-gebieden liggen op ongeveer 500 meter ten noorden van het plangebied. Het gaat 
om de bosgebieden langs de Kuindervaart.

De huisvestingslocatie heeft geen verrijkende effecten. Verkeer kan enig effect hebben, maar gelet op de 
ligging nabij twee provinciale wegen (N351 en N715) is een toename van verkeersbewegingen in de 
omgeving als direct gevolg van de huisvestingslocatie verwaarloosbaar. Het verkeer gaat vrijwel direct 
op in het heersende verkeersbeeld. Gezien de aard en de omvang van de voorgestelde ontwikkelingen en 
de afstand van het plangebied tot beschermde gebieden, kan worden gesteld dat dit bestemmingsplan 
geen (significante) effecten op de natuurwaarden in de (wijde) omgeving heeft. Het bestemmingsplan is 
uitvoerbaar in het kader van de Wet natuurbescherming.

Soortenbescherming
In het kader van de ontwikkelingen binnen het plangebied is een quickscan flora en fauna uitgevoerd. 
De bijbehorende rapportage is opgenomen in Bijlage 5. Tijdens een veldonderzoek is vastgesteld dat 
het voorkomen van beschermde soorten is uitgesloten. Om deze situatie niet te laten veranderen is het 
noodzakelijk dat waterplassen op het land worden tegengegaan. In verband met het voorkomen van 
algemene broedvogels is het van belang om werkzaamheden buiten het broedseizoen uit te voeren of te 
werken op een manier dat vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers gebruiken). Voor overige 
soort(groep)en is het gebied verder volledig ongeschikt. De realisatie en het gebruik van de huisvesting 
met bijbehorende voorzieningen zijn niet in strijd met de Wet Natuurbescherming.

Voor alle soorten geldt de zorgplicht. Deze schrijft voor dat men verplicht is om alles wat 
redelijkerwijze mogelijk is, te doen of juist te laten om schade aan wilde planten en dieren zo veel 
mogelijk te voorkomen.

4.8  Externe veiligheid
Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, opslag en 
vervoer van gevaarlijke stoffen. Het toetsingskader wordt gevormd door verschillende besluiten en 
documenten (onder andere Bevi, Bevb, Bevt). Risico's zijn inzichtelijk gemaakt op de risicokaart die per 
provincie wordt bijgehouden.

Uit de risicokaart blijkt dat er in de omgeving van het plangebied twee risicobronnen aanwezig zijn. Het 
gaat om een propaantank bij het oostelijk gelegen bedrijf en een opslagtank op het terrein van het AZC. 
Een fragment van de risicokaart en daarop de risicobron met relevante zones is weergegeven in figuur 
4.2. Hieruit blijkt dat het plangebied buiten het invloedsgebied van de propaantank ligt.

 
Rho adviseurs voor leefruimte   20151239



  31

Figuur 4.1 Fragment risicokaart

Binnen het plangebied worden geen risicovolle functies voorgesteld. Vanuit de externe veiligheid 
bestaan er dus geen belemmeringen voor het plan.

4.9  Luchtkwaliteit
In de Wet milieubeheer zijn normen voor luchtkwaliteit opgenomen. Deze normen zijn bedoeld om de 
negatieve effecten op de volksgezondheid, als gevolg van te hoge niveaus van luchtverontreiniging, 
tegen te gaan. Als maatgevend voor de luchtkwaliteit worden de gehalten fijn stof (PM10) en 
stikstofdioxide (NO2) gehanteerd.

Volgens de Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten Nederland (2025) geldt in de directe 
omgeving van het plangebied een gemiddelde fijn stof concentratie (PM10) van 16 µg/m3 en een 
gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) van 9 µg/m3. De norm voor beide stoffen ligt op 40 
µg/m3 (jaargemiddelde concentratie vanaf 2015). In de huidige situatie is dus sprake van een goede 
luchtkwaliteit.

Voor bepaalde initiatieven is bepaald dat deze 'niet in betekenende mate' bijdragen aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Een plan komt hiervoor in aanmerking als het voor minder dan 3% 
van de grenswaarden voor NO2 en PM10 bijdraagt aan de verslechtering van de luchtkwaliteit. Een 
verslechtering van de luchtkwaliteit is veelal het gevolg van een toename van het aantal 
verkeersbewegingen in een gebied. 

Op basis van de in paragraaf 2.3 berekende maximale verkeersgeneratie (540 mvt/etmaal) valt het 
plan binnen de Nibm-regeling. Er is sprake van een ontwikkeling die geen grote verkeersaantrekkende 
werking heeft. Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is niet noodzakelijk. Het aspect 
luchtkwaliteit vormt dan ook geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan. Dit aspect heeft geen 
gevolgen voor het bestemmingsplan.
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4.10  Kabels, leidingen en zoneringen
Bij de uitvoering van ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening worden gehouden met de aanwezigheid 
van elektriciteit- en communicatiekabels en nutsleidingen in de grond. Hier gelden beperkingen voor 
ingrepen in de bodem. Daarnaast zijn zones, bijvoorbeeld rondom hoogspanningsverbindingen, 
straalpaden en radarsystemen van belang. Deze vragen vaak om het beperken van gevoelige functies of 
van de hoogte van bouwwerken. Voor ruimtelijke plannen zijn alleen de hoofdleidingen van belang. De 
kleinere, lokale leidingen worden bij de uitvoering door middel van een Klic-melding in kaart gebracht.

In of nabij het plangebied lopen geen hoofdleidingen of -kabels. Ook liggen er geen relevante zones 
over het plangebied.

4.11  Mer-beoordeling
In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 
bestemmingsplan planmer-plichtig (bijlage C en D), projectmer-plichtig (bijlage C) of 
mer-beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 
drempelwaarden opgenomen.

In bijlagen D van het Besluit m.e.r. (D11) is de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk 
ontwikkelingsproject genoemd. Als drempelwaarden gelden een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2.000 of meer woningen of een bedrijfsvloeroppervlak van meer dan 200.000 m2. 

De ontwikkeling van een huisvestingslocatie voor maximaal 300 arbeidsmigranten (na realisatie van 
beide fasen) valt ruim onder de drempelwaarden die een mer-beoordeling rechtvaardigen. De 
ontwikkeling vindt bovendien niet plaats in een gevoelig gebied. Het is gezien de omvang en kenmerken 
van het plan niet noodzakelijk om een mer-beoordeling of planmer uit te voeren. De voorgaande 
paragrafen hebben aangetoond dat de ontwikkeling geen belangrijke effecten op het milieu hebben. 
Hierdoor is er geen aanleiding om een volledige mer-beoordeling uit te voeren.
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Hoofdstuk 5  Juridische vormgeving

5.1  Algemeen
Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). 
Het voldoet aan de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012.

Het bestemmingsplan regelt de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden in het 
plangebied. De juridische regeling is vervat in een verbeelding en bijbehorende regels. Op de 
verbeelding zijn de verschillende bestemmingen vastgelegd, in de regels (per bestemming) de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden.

5.2  De regels
De regels bevatten allereerst een bestemmingsomschrijving. Hierin staat beschreven voor welke 
functie(s) de gronden mogen worden ingericht, gebruikt en hoe de onderlinge rangorde van functies is. 
Indien van toepassing, worden ook de aan de hoofdfunctie ondergeschikte functies mogelijk gemaakt. 
De ondergeschiktheid is altijd gerelateerd aan het bestemmingsvlak en dient per geval geïnterpreteerd 
te worden vanuit de aard, omvang en tijd(sduur) van de ondergeschikte functie ten opzichte van de 
hoofdfunctie.

Door middel van aanduidingen worden op enkele specifieke locaties extra bestaande 
functiemogelijkheden geboden. Naast de bestemmingsomschrijving zijn in de regels bouwregels en 
gebruiksregels opgenomen. In de bouwregels is - gerelateerd aan de toegelaten gebruiksfuncties - 
aangegeven welke gebouwen en andere bouwwerken in principe zijn toegestaan en welke maatvoering 
daarbij moet worden aangehouden.

De gebruiksregels verbieden bepaalde vormen van gebruik of begrenzen toegelaten vormen van gebruik 
binnen een bestemming (specifieke gebruiksregels) dan wel verbieden alle gebruik in strijd met de 
gegeven bestemming (algemene gebruiksregels). 

In de toekomst kunnen zich omstandigheden voordoen (die op dit moment nog niet zijn voorzien), 
waaruit blijkt dat de bouw- en gebruiksregels niet voldoende zijn. In deze gevallen kan door het 
bevoegd gezag met een omgevingsvergunning worden afgeweken van de bouw- en gebruiksregels. Van 
geval tot geval zal een afweging worden gemaakt. Er zijn ook gebruiksvormen die beleidsmatig wel 
mogelijk zijn, maar die vanwege een zorgvuldige afweging onder een afwijking zijn gebracht. Deze 
vergunning wordt afgegeven na een zorgvuldige afweging van waarden en functies in de bestemmingen.

Het plan bevat voor een aantal gevallen mogelijkheden om bestemmingen te wijzigen binnen de in de 
regels aangegeven grenzen. Voor zo'n wijziging bestaan aparte procedureregels. De gemeenteraad heeft 
het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven om het plan te wijzigen. Voor 
zover het een wijziging binnen de bestemming zelf betreft, bijvoorbeeld het verwijderen van een 
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aanduiding, staat deze in het betreffende artikel genoemd. Voor zover het een wijziging naar een andere 
bestemming betreft, kan deze in het betreffende artikel zijn opgenomen of in een algemeen artikel.

Het overgangsrecht is gericht op bouwwerken die ooit met een bouwvergunning of een melding zijn 
gebouwd, of een gebruik dat ooit is toegestaan, maar die nu, vanwege een bestemmings- of 
beleidswijziging onder het overgangsrecht zijn gebracht. Het overgangsrecht is er op gericht dat deze 
bouwwerken uiteindelijk zullen verdwijnen of het gebruik ervan wordt beëindigd, zodat de situatie in 
overeenstemming geraakt met de gegeven bestemming.

5.3  Toelichting op de bestemmingen
Wonen - Huisvesting arbeidsmigranten
De locatie is geregeld in de bestemming 'Wonen - Huisvesting arbeidsmigranten'. Binnen deze 
bestemming mogen gebouwen worden gebouwd ten behoeve van de huisvesting van maximaal 300 
arbeidsmigranten. Op het plangebied is een bouwvlak gelegd dat op 12 meter van de zijdelingse en 
achterste erfgrens en in het verlengde van de voorgevel van de beheerderswoning is gelegd. Dit 
bouwvlak mag voor 30% bebouwd worden. Dit komt neer op (23.484 x 25%) 7.045 m2. Voor de 
logiesgebouwen geldt een maximale bouwhoogte van 4,5 meter.

In de bestemming is een voorwaardelijke verplichting opgenomen waarmee de aanleg en de 
instandhouding van het inrichtingsplan is gewaarborgd. 

Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd
Op het plangebied geldt in overeenstemming met het gemeentelijk archeologiebeleid de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd'. Binnen deze bestemming 
moeten voor gebouwen en werken groter dan 5.000 m2 en waarbij bodemingrepen dieper dan 50 
centimeter plaatsvinden, een archeologisch onderzoek plaatsvinden.
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Hoofdstuk 6  Uitvoerbaarheid

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan. 
In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschappelijke en de economische 
uitvoerbaarheid.

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Klankbordgroep
Vanuit het beleid van de gemeente Noordoostpolder geldt de verplichting om bij huisvestingslocatie 
groter dan 100 personen in het buitengebied een klankbordgroep op te richten. In deze klankbordgroep 
praten omwonenden en andere direct belanghebbenden mee bij de uitwerking van de plannen. Deze 
klankbordgroep kan zo vooraf aan de eigenlijke procedure haar wensen, zorgen en ideeën kenbaar 
maken. 

Deze klankbordgroep is in het voortraject opgericht en heeft een advies uitgebracht ten aanzien van de 
ontwikkelingen (d.d. 18-05-2015). Dit advies richt zich op de verkeersveiligheid en de inrichting en het 
beheer van het park. Deze aspecten zijn vastgelegd in een beheersreglement. Inzake de 
verkeersveiligheid zal de ontwikkelende partij het maximale doen conform de wens van de 
klankbordgroep inzake de maatregelen die zij zelf kan nemen ter verhoging van de verkeersveiligheid.

Omdat de in het beleid voorgestelde fasering van het aantal huisvestingsplaatsen is in de praktijk niet 
haalbaar gebleken (zie paragraaf 3.3) wordt de locatie in één keer ontwikkeld voor 300 
arbeidsmigranten. Daarop heeft de klankbordgroep een aanvullend advies uitgebracht (d.d. 
03-06-2016). Daarin wordt aangeven dat de klankbordgroep geen bezwaar heeft tegen het in één keer 
plaatsen van de woningen, mits aan de veiligheidsvoorwaarden en eisen uit het eerdere advies wordt 
voldaan. De adviezen zijn opgenomen in Bijlage 1. 

Inspraak en overleg
Omdat de gemeente de belanghebbenden wil betrekking bij de planvorming, is op basis van de 
Inspraakverordening van de gemeente inspraak verleend op het voorontwerpbestemmingsplan. Over 
het voorontwerp van dit bestemmingsplan heeft in deze periode ook het vooroverleg plaatsgevonden 
met de overlegpartners. Er zijn geen inspraakreacties ingediend. Wel zijn schriftelijke overlegreacties 
ontvangen van provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en van de klankbordgroep.

De ingekomen vooroverlegreacties zijn door de gemeente beantwoord in de reactienota overleg. Deze 
reactienota en de ingekomen reacties zijn opgenomen in Bijlage 6. Naar aanleiding van de ingekomen 
reacties is deze toelichting op enkele punten (verkeerstechnische inpassing, geluid, ecologie en de 
waterparagraaf) aangevuld. De vragen van de klankbordgroep richten zich met name op 
verkeerskundige aanpassingen in de openbare ruimte. Deze punten worden in de overlegreactie van de 
provincie beantwoord. 

Verder zijn enkele ambtshalve aanpassingen doorgevoerd. Het gaat om ondergeschikte punten die 
tijdens de procedure aan het ligt zijn gekomen. Het betreft het aanpassen van enkele begrippen 
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(bedrijfswoning en erfsingel), het verruimen van het maximum bebouwingspercentage van 25% naar 
30% en het opnemen van de definitieve terreininrichting met beplantingsplan.

Zienswijzen
Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kan 
een ieder zienswijzen tegen het bestemmingsplan kenbaar maken. Eventuele zienswijzen worden door 
de gemeente beantwoord en al dan niet gegrond verklaard. De indieners van de zienswijzen worden 
hiervan op de hoogte gesteld.

Vaststelling
Na de ter inzagelegging besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. 
Uiteindelijk is tegen het vaststellingsbesluit beroep mogelijk bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State.

6.2  Economische uitvoerbaarheid
De economische uitvoerbaarheid van een plan wordt in eerste instantie bepaald door de financiële 
haalbaarheid ervan. Daarnaast is de grondexploitatieregeling uit de Wro van belang voor de 
economische uitvoerbaarheid. Deze regeling bepaalt dat de gemeente de door haar gemaakte kosten 
kan verhalen. Het kostenverhaal heeft dus ook invloed op de haalbaarheid van het plan. 

Financiële haalbaarheid
De ontwikkeling is een particulier initiatief. De gemeente heeft hiermee geen directe financiële 
bemoeienis. De kosten voor de procedure worden verhaald via leges. De initiatiefnemer heeft voor de 
ontwikkeling een bedrijfsplan overhandigd, waaruit de financiële haalbaarheid van het project blijkt.

Grondexploitatie
De grondexploitatieregeling uit de Wro is van toepassing op dit bestemmingsplan, omdat het 
bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro mogelijk maakt. De grondexploitatieregeling bepaalt 
dat de gemeente in beginsel samen met dit bestemmingsplan een exploitatieplan moet vaststellen. 
Hiervan kan worden afgezien als de kosten 'anderszins verzekerd' zijn, bijvoorbeeld door 
overeenkomsten. Daarbij moet het stellen van eisen en een fasering niet noodzakelijk zijn.

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van één of meer logiesgebouwen. Dit valt onder de 
bouwplannen zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Bro. In de Wro is opgenomen dat voor dergelijke 
bouwplannen, in verband met het kostenverhaal van de gemeente, in beginsel een exploitatieplan 
vastgesteld moet worden.

Tussen de gemeente en de initiatiefnemer wordt een anterieure overeenkomst gesloten. In de 
overeenkomst worden afspraken gemaakt over onder andere de aanpak van het perceel en planschade. 
Met deze overeenkomst is het kostenverhaal anderszins verzekerd. Het stellen van nadere eisen en 
regels met betrekking tot grondexploitatie is daarnaast niet noodzakelijk. De gemeenteraad besluit bij 
de vaststelling van het plan dat de vaststelling van een exploitatieplan niet nodig is. 
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Bijlage bij de toelichting
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Bijlage 1  Adviezen klankbordgroep
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Klankbordgroep huisvesting arbeidsmigranten 
Kerkstraat 10 
8315 AD Luttelgeest 
06‐51225558 
 
Gemeente Noordoostpolder 
Harmen Visserplein 1 
8302 BW Emmeloord 
0527‐633911 
 
18 mei 2015, Luttelgeest 
 
Betreft: Advies inzake huisvesting arbeidsmigranten 
 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
Naar aanleiding van de informatieavond met de gemeente en LevelOne op 11 maart jl. is er een 
klankbordgroep aangesteld, om advies uit te brengen betreft de plannen rondom een grootschalige 
huisvestingslocatie voor arbeidsmigranten aan de Kuinderweg 23. De klankbordgroep is inmiddels bij 
elkaar gekomen en heeft onderstaande punten opgesteld waar rekening mee gehouden moet 
worden door de gemeente in de afweging rondom de ruimtelijke procedures van LevelOne.  
 
Nadat de plannen van LevelOne in de dorpskrant zijn gepubliceerd, zijn er een aantal reacties 
gekomen.  Deze gaan met name over de locatie. De locatie wordt niet als ideaal gezien, mede gezien 
het feit dat het Asielzoekerscentrum erg dichtbij ligt. Een andere locatie aanwijzen blijkt nog wel 
lastig voor de dorpsbewoners. Het kan een risico zijn voor de gemeente om deze locatie aan te 
wijzen. Luttelgeest snapt dat er een locatie moet komen voor de huisvesting van arbeidsmigranten, 
maar zien wel punten van aandacht.  
 
De aandachtspunten zijn verdeeld in een drietal thema’s; verkeersveiligheid, park en beheer. Deze 
zullen achtereenvolgens besproken worden.  Hieronder zal de huisvesting van de arbeidsmigranten 
‘het park’ worden genoemd.  
 
Verkeersveiligheid  

‐ (Hoge) verkeersdrempel een mogelijkheid, voor de ingang/uitgang van het park. Met name 
voor de veiligheid van in‐ en uitvoegend verkeer. 

‐ Doorgetrokken streep van de rotonde tot en met de Burchtweg. 
‐ Verlichting van het fietspad en/of de weg (dubbele straatlantaarn) van de rotonde tot en met 

de Burchtweg, in verband met veel loop‐ en fietsverkeer.  
‐ Één overzichtelijke ingang en uitgang. 
‐ Licht op de fietsen, wat ook goed onderhouden wordt.  
‐ Parkeerverbod berm Kuinderweg (hier ook tegen optreden bij overtreding). 
‐ Weg naar Burchtweg om in‐ en uitvoegend verkeer op de Kuinderweg te voorkomen, of een 

invoegstrook plaatsen.  
 
Park 

‐ Voldoende parkeerplaatsen voor privéauto’s en auto’s van LevelOne. Ongeveer 200, 
parkeerplaatsen bij het huis en vooraan het terrein bij elkaar opgeteld.  

‐ Op welke locatie komt de slagboom? Direct voor aan de weg is niet handig in verband met de 
doorloop van het verkeer wat toegang wil krijgen tot het park. Pas bij toegang tot de huisjes 
een slagboom plaatsen?  



‐ Camerabewaking 24/u per dag.  
‐ Park zoveel mogelijk achterop het terrein bouwen, in verband met overzicht en aanzicht 

vanaf de weg. Hierbij moet wel rekening worden gehouden met voldoende ruimte tussen de 
rijen woningen.  

‐ Afscheiding tussen het Asielzoekerscentrum en het park, rondom het park.  
‐ Houd bij begroeiing op het park rekening met de buren, in verband met schaduwvorming. 

Maximale hoogte van 3‐4 m.  
‐ Privacy voor buren blijft behouden (eventueel een groene, dichte haag plaatsen).  
‐ Hoe zal de afvalverzameling geregeld worden? Eventueel ondergrondse containers, of grote 

containers. Moet niet het geval zijn dat er straks 100 containers aan de Kuinderweg komen 
te staan.   

‐ Let op de uitstraling van het park; geen schotels, geen afval, onderhoud groen/onkruid, etc.  
 
Beheer 

‐ 24 uur per dag beheer en beveiliging, die fysiek aanwezig is. Mocht er wat gebeuren 
(ongeluk, opstootjes, etc.), moet er altijd iemand direct aangesproken kunnen worden.  

‐ Er moet een duidelijk meldpunt komen met een telefoonnummer en mailadres waar 
meldingen betreft verkeer, overlast, aandachtspunten gemeld kunnen worden. Er moet ook 
een terugkoppeling gedaan worden van de meldingen.  

‐ Wie is er aansprakelijk bij diefstal, schade, etc.? Dit kan in het park zelf zijn, maar ook bij 
bewoners uit het dorp/dorpen.   

 
Mocht het park verkocht worden in de toekomst, moet de nieuwe partij wel aan dezelfde eisen 
voldoen als LevelOne nu.  
 
De klankbordgroep wil graag op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen rondom het 
proces, evenals wat er met het advies van de klankbordgroep wordt gedaan.  
 
Met vriendelijke groet,  
 
Klankbordgroep Luttelgeest 
 
Marcel Scholtens 
 
 
Carlo van den Berg 
 
 
Bram Bernhard 
 
 
Jan Peters 
 
 
Kirsten Dijk namens Dorpsbelang Luttelgeest 
 



Van: Dorpsbelang Luttelgeest 
Datum: 3 juli 2016 22:20:47 CEST 
Aan: "Jager, Peter de", "Eikenaar, Dennis" 
Onderwerp: Antw.: Bestemming huisvesting arbeidsmigranten 

Goedenavond Peter en Dennis,  

  

Zoals beloofd onderstaand het aanvullende advies vanuit de klankbordgroep betreffende de 
huisvesting arbeidsmigranten aan de Kuinderweg te Luttelgeest.  

  

Bij het overleg in mei met Level One en de klankbordgroep is er gesproken over de financiële 
haalbaarheid betreffende de aanleg van de woningen voor de arbeidsmigranten. Hierdoor 
moeten er nu 150 woningen in één keer geplaatst worden, in plaats van eerst 75 met na 
goedkeuring/evaluatie nog eenmaal 75.  

  

Vanuit de klankbordgroep zien we geen reden om tegen het in één keer plaatsen van de 
woningen te zijn, mits aan alle veiligheidsvoorwaarden en eisen wordt voldaan die zijn 
gesteld vanuit de klankbordgroep.  
De parallelweg is hierop een uitzondering; het zou mooi zijn als hieraan voldaan kan worden, 
maar we begrijpen dat dit niet gemakkelijk zal zijn.  

Het moet goed gebeuren, of dat nou voor 150 of 300 arbeidsmigranten is. Veilig voor de 
migranten maar ook voor de omwoners en weggebruikers, zonder enige last voor 
omwonenden en dorpsbewoners op welke manier dan ook, waarvoor goede communicatie 
en beveiliging belangrijk is.  

Dat de woningen niet bestemd zijn voor asielzoekers is ook een vereiste; wat door de 
gemeente al is bevestigd.  

Hopende jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

  

Kirsten Dijk 
Namens de klankbordgroep 
Dorpsbelang Luttelgeest 
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Bijlage 2  Uitvoer geluidsberekening
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20151239Kuinderweg 23 Luttelgeest

Ontvanger : <Nieuwe Ontvanger> Waarneemhoogte [m] :    1,5

Rijlijn : Kuinderweg (N351)

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 120,00
Verhardingsbreedte [m] : 6,00 Afstand schuin [m] : 120,00
Bodemfactor [-] : 0,90 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,10 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 6777,00
% Daguur :    6,70
% Avonduur :    2,70
% Nachtuur :    1,10

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)          
m Categorie Dag[%] Avond[%] Nacht[%] km/u C_wegdek E_dag E_avond E_nacht
1 Motorrijwielen    0,00    0,00    0,00     80 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   86,00   93,50   86,00     80 -2,00   74,89   71,30   67,04
3 Middelzware Motorvoert...    9,10    4,50    9,10     80 -2,00   69,43   62,43   61,59
4 Zware Motorvoertuigen    4,90    2,00    4,90     80 -2,00   69,48   61,64   61,63
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   76,85   72,23   69,01
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,15 LAeq, dag : 47,03
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 42,40
D_afstand : 20,79 LAeq, nacht : 39,18
D_lucht : 0,74 Aftrek Art.110g [dB] :    2
D_bodem : 5,35 Lden, excl. Art.110g [dB] :   48
D_meteo : 3,09 Lden, incl. Art.110g [dB] :   46

3-10-2016 15:33:03, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00
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Bijlage 3  Wateradvies
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WATERSCHAP 

D A T U M 

17 januari 2017 
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 

)ElZU I DE RZE E LAND 

UW WATERSCHAP 

Gemeente Noordoostpolder 
Cluster Ruimtelijke Ontwikkeling 
De heer P. de Jager 
Postbus 155 
8300 AD EMMELOORD 

ONDERWERP 

voorontwerpbestem
mingsplan 'Landelijk 
gebied, Kuinderweg 23 
te Luttelgeest' 

ONS KENMERK 

PPAWP-T/2017/493493 

ONS ZAAKNUMMER 

490553 

UW CORRESPONDENTIE VAN 

8 december 2016 

UW KENMERK 

VERZONDEN 

1 9 JAN 2017 

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 'Landelijk gebied, Kuinderweg 23 te Luttelgeest' ontvangen. 

Via deze brief geven wij een reactie op het plan. 

Algemeen 

Het voorliggend voorontwerpbestemmingsplan voorziet in een juridisch-
planologische regeling teneinde de ontwikkeling van een huisvestingslocatie 
voor arbeidsmigranten ter hoogte van het perceel aan de Kuinderweg 23 te 
Luttelgeest mogelijk te maken. 

Digitale watertoets 
Door middel van de digitale watertoets heeft u van Waterschap Zuiderzeeland 
voor het plangebied op 25 oktober 2016 een standaard waterparagraaf/ 
uitgangspuntennotitie ontvangen (dossiercode 20161025-37-13919). 

Normale procedure 
Uit deze toets is voor het plangebied de "normale procedure" naar voren 
gekomen. De normale procedure heeft als uitgangspunt dat een voor
overleg met het waterschap dient plaats te vinden. 

Voorliggend schrijven betreft onze reactie in het kader van het vooroverleg. 

Ten aanzien van de beleidsthema's 'Voldoende water' en 'Schoon water' die voor 
dit ruimtelijk plan van toepassing zijn hebben wij nog opmerkingen c.q. 
aanvullingen. 

uror' . 
HS VAN • Inhoudeli jk 

Voldoende water 

Wateroverlast 
Ten aanzien van 'Wateroverlast' wordt geconcludeerd dat met het realiseren van 
voorliggend plan - met een omvang van in totaal 11.000 m 2 - geen sprake is van 
een toename van het verhard oppervlak. 

Deze conclusie komt uit het gegeven dat op de locatie tot voor kort een kas met 
een verhard oppervlak van circa 20.000 m 2 aanwezig was (in 2016 geamoveerd). 

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 

1/3 



Regenwaterbassin 
Echter, het waterschap constateert op basis van de in de ruimtelijke onder
bouwing opgenomen inrichtingstekening, ook dat naast de kas ook de 
regenwaterbassin is of zal worden geamoveerd. 

Een regenwaterbassin wordt gebruikt om het hemelwater dat op de kas terecht 
komt op te vangen en te hergebruiken voor de beregening van gewassen in de 
kas. Hierdoor is geen sprake van directe afwenteling van dit water op het 
omliggende watersysteem. 

Daarnaast/aanvullend op het voorgaande zijn regenwaterbassins over het 
algemeen zodanig overgedimensioneerd dat hierin ook de compensatieopgave 
ten aanzien van de bouw van een kassencomplex - onder de uitgangspunten en 
richtlijnen van dat moment - is meegenomen, zodat ook ten tijde van langdurig 
neerslag al het hemelwater opgevangen kan worden. 

Zo ook in het geval van betreffende regenwaterbassin. 

Conclusie 
Met het amoveren van de kas (verhard oppervlak) in combinatie met het 
bijbehorende regenwaterbassin (compensatie) is naar de mening van het 
waterschap dan ook sprake van een nieuwe (nul)situatie. 

Dit betekent dat voor voorliggend plan wel degelijk compenserende 
maatregelen nodig zijn. 

Richtlijnen en uitgangspunten compensatie toename verhard oppervlak 
Het plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,5% van de netto toename 
aan verharding (van in totaal circa 11.000 m 2 ) als open water moet worden 
gecompenseerd (is 605 m 2 ) . 

Bij de hantering van de bergingsnorm gaat het om het benodigde oppervlak open 
water op de hoogte van het streefpeil. Bij aanleg van natuurvriendelijke oevers 
geldt de volgende reductie op de bergingsnorm: 0,5% bij een talud van 1:4 en 
1 % bij een talud van 1:5 of flauwer. 

Compensatie dient bij voorkeur binnen het eigen projectgebied en in ieder geval 
binnen hetzelfde peilgebied of benedenstrooms plaats te vinden. De berging wordt 
niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van het plan. De reeds aan
wezige ruimte voor berging mag niet afnemen. 

Verbreden watergangen ten noordwesten en zuidwesten van plangebied 
Het is aan de initiatiefnemer van het plan om tot een idee te komen op 
welke manier invulling gegeven gaat worden aan voorliggende 
compensatieopgave. 

Het waterschap ziet het geheel danwel gedeeltelijk verbreden van de 
bestaande watergangen ten noordwesten en zuidwesten van het plangebied 
als mogelijkheid om de opgave van 605 m 2 te compenseren. 
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Schoon water 

Goed omgaan met afvalwater 

Huishoudelijk afvalwater 
Ten aanzien van het huishoudelijk afvalwater afkomstig van de locatie is in de 
toelichting van het plan aangegeven dat de afvoer daarvan zal plaatsvinden op 
een nog aan te leggen gemeentelijke riolering langs de Kuinderweg. 

Watervergunning aanleg drukriolering Oosterringweg/Kuinderweg  
Ten aanzien van het voorgaande heeft het waterschap op 18 oktober 2016  
een watervergunning aan de gemeente Noordoostpolder verleend voor  
werkzaamheden omtrent de aan te leggen drukriolering langs de  
Oosterringweg vanaf Oosterringweg 40 tot aan de Amazonestraat te  
Luttelgeest en vanaf de Kuinderweg 23 tot aan de kruising van de  
Kuinderweg met de Oosterringweg (kenmerk ZZL/PPAWP-W/2016/485677). 

Vervolg (voor de initiatiefnemer) 

Watervergunning 
Wij willen de initiatiefnemer erop wijzen dat voor de realisatie van het plan en 
met name ten aanzien van de te nemen compenserende maatregelen in het kader 
van de beleidsregel 'Compensatie toename verharding en versnelde afvoer' een 
watervergunning dient te worden aangevraagd. 

Voor informatie omtrent het aanvragen van een watervergunning willen wij 
de initiatiefnemer verwijzen naar de website van Waterschap Zuiderzeeland: 
www.zuiderzeeland.nl of het omgevingsloket: www.olo.nl. 

Vooroverleg 
Ten aanzien van de verdere uitwerking en vooruitlopend op het indienen van een 
aanvraag om een watervergunning, treden wij graag in (voor)overleg met de 
initiatiefnemer van het plan. Voor het maken van een afspraak kan contact 
opgenomen worden met ondergetekende. 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en/of 
opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer C. van der Heijden via de 
e-mail: c.vanderheiiden@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer: 06-46 91 98 81. 

Hoogachtend, 

het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
namens dit college. 

de teammanager Waterprocedures, 
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1 Inleiding 

In opdracht van Elora BV heeft Foppen Advies een verkennend  bodemonderzoek verzorgd 
ter plaatse van een locatie aan de Kuinderweg 23 te Luttelgeest (gemeente Noordoostpolder).  
 
Aanleiding en doel 
De aanleiding voor het onderzoek wordt gevormd door ontwikkeling van de locatie voor 
woningbouw (pension). Het doel van het onderzoek is het bepalen van de milieuhygiënische 
bodemkwaliteit (grond en grondwater) om te beoordelen of dit belemmeringen oplevert voor 
de beoogde plannen. 
 
Het bodemonderzoek is gebaseerd op de NEN 5740 (NEN, januari 2009). Het vooronderzoek 
is gebaseerd op de NEN 5725 (NEN, januari 2009).  
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt het uitgevoerde vooronderzoek en de op basis hiervan gestelde 
hypothese beschreven. In hoofdstuk 3 is het uitgevoerde onderzoek (veldwerk en 
laboratoriumonderzoek) beschreven en in hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten. Het rapport 
wordt in hoofdstuk 5 besloten met conclusies en aanbevelingen. 
 
De ligging van de onderzoekslocatie is weergegeven in bijlage 1. Een situatietekening met de 
boorpunten is opgenomen in bijlage 2. Van de verrichte boringen zijn profielbeschrijvingen 
gemaakt, welke zijn opgenomen in bijlage 3. In bijlage 4 zijn de analysecertificaten van de 
onderzochte grond- en grondwatermonsters weergegeven. In bijlage 5 zijn de 
toetsingstabellen opgenomen. In bijlage 6 is de informatie opgenomen over KWALIBO en de 
colofon/ verantwoording uitvoering veldwerkzaamheden.  
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2 Vooronderzoek en onderzoeksopzet  

2.1 Vooronderzoek 

Het onderzoeksterrein is gelegen aan de Kuinderweg 23 te Luttelgeest. Het betreft het 
kadastrale perceel NOORDOOSTPOLDER G 1394 met een totale oppervlakte van ca. 35.000 
m². Het betreft een agrarisch bedrijfsterrein waarop vanaf 1978 een glastuinbouwbedrijf is 
gevestigd. Op de locatie is een woonhuis, een landbouwschuur en een kassencomplex 
aanwezig. Tevens is een waterbassin aanwezig. In de landbouwschuur wordt olie opgeslagen 
in bovengrondse tanks. De beschreven terreinindeling is weergegeven op de situatietekening 
in bijlage 2. 
 
Voor gegevens over de historie van de locatie is op 30 mei 2011 een dossieronderzoek 
(milieuvergunningen en bouwvergunningen) uitgevoerd bij Gemeente Noordoostpolder. Vanaf 
1978 zijn bouwvergunningen verstrekt voor de woning, de landbouwschuur, de kassen, een 
koelcel en (in 1993) een transformatorhuisje.  
 
In 1978 is een Hinderwetvergunning verstrekt voor tuinbouwbedrijf, inclusief opslag van 
huisbrandolie in een bovengrondse tank van 10.000 liter. In 1988 is een Hinderwetvergunning 
verstrekt voor een bloementeeltbedrijf met 2 warmtekrachtinstallaties in een ketelhuis. Uit de 
vergunningen blijkt dat ter plaatse van het ketelhuis opslag van 10.000 liter dieselolie in een 
bovengrondse tank plaatsvindt. In 1996 is het bedrijf komen te vallen onder het Besluit 
Tuinbouwbedrijven met bedekte teelt. Uit de tekening blijkt dat in het ketelhuis 2 olie 
waterscheiders aanwezig zijn ten behoeve van de warmtekracht motoren. Ook is een 
verzamelput aanwezig voor het condenswater van de ketel en de condensor. Vanaf 1997 is 
sprake van opslag van 5.000 liter dieselolie in een bovengrondse tank (op dezelfde locatie als  
de hierboven genoemde opslag van 10.000 liter dieselolie). 
 
In mei 1998 is door het bureau BLGG Oosterbeek een historisch onderzoek uitgevoerd (nr. 
77720, 20 mei 1998). Er worden 3 verdachte deellocaties onderscheiden (opslag van olie in 
de landbouwschuur en bij het ketelhuis, opslag van bestrijdingmiddelen, opslag van vloeibare 
kunstmest), waarbij wordt geconcludeerd dat geen vervolgonderzoek nodig is.  
 

2.2 Bodemopbouw en geohydrologie 

Voor de beschrijving van de bodemopbouw en geohydrologie is gebruik gemaakt van De 
Bosatlas van ondergronds Nederland (Noordhoff Uitgevers bv, Lijn 43, 2009). Tevens is 
gebruik gemaakt van waarnemingen die gedaan zijn tijdens de uitvoering van het onderzoek. 
 
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat de bodem bestaat uit zand en klei (zie paragraaf 4.1). 
Volgens De Bosatlas van ondergronds Nederland betreft de geologie holocene afzettingen 
van de Formatie van Naaldwijk (zeezand en zeeklei). De grondwaterstroming van het 
freatisch grondwater is moeilijk te herleiden en zal  vooral worden bepaald door aanwezige 
watergangen in de nabije omgeving. De freatische grondwaterstand is bepaald op 15 juni  
2011 in 5 peilbuizen, variërend van 1,07 m-mv. tot 1,35 m-mv. 
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2.3 Onderzoeksopzet en hypothese 

Op basis van de verzamelde informatie wordt de deellocatie bovengrondse olietanks in 
landbouwschuur als verdacht beschouwd met betrekking tot de aanwezigheid van bodem-
verontreiniging. Daarom is hier de onderzoeksstrategie voor een verdachte locatie met een 
plaatselijke bodembelasting met een duidelijke verontreinigingskern (VEP) gehanteerd.  
 
Het overige deel van de locatie kan als onverdacht worden beschouwd met betrekking tot de 
aanwezigheid van bodemverontreiniging. Hier is de onderzoeksstrategie voor een 
onverdachte locatie (ONV) gehanteerd. Wel is in de verdeling van de boringen rekening 
gehouden met de opslag van bestrijdingsmiddelen (landbouwschuur), de bovengrondse 
dieselolietank van 5.000 liter bij het ketelhuis en het ketelhuis. Bij de opslag van bestrijdings-
middelen is het grondwater aanvullend geanalyseerd op bestrijdingsmiddelen (OCB/PCB).  
 
Er zijn geen indicaties voor het voorkomen van asbest in de bodem op het terrein, een 
verkennend asbestonderzoek wordt daarom niet nodig geacht. Wel is op maaiveldniveau en 
in het opgeboorde materiaal de grond zintuiglijk gecontroleerd op het voorkomen van asbest. 
 
Naar verwachting hebben de activiteiten op de omliggende percelen de bodemkwaliteit van 
het onderzoeksterrein niet negatief beïnvloed. 
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3 Uitvoering onderzoek 

3.1 Veldwerk 

Het veldwerk is uitgevoerd zoals omschreven in paragraaf 2.3. De veldwerkzaamheden zijn 
uitgevoerd op 8 en 15 juni 2011 door de heer J. ten Klooster van Poelsema Veldwerk Bureau. 
De colofon/verantwoording uitvoering veldwerkzaamheden is opgenomen in bijlage 6. 
 
Er zijn 38 boringen geplaatst tot 0,5 m-mv., 9 boringen tot ca. 2,0 m-mv. en 5 boringen tot ca. 
3,00 m-mv. Deze laatste 5 boringen zijn afgewerkt met een peilbuis. Op de situatietekening in 
bijlage 2 is de situering van de verrichte boringen weergegeven. 
 

3.2 Laboratoriumonderzoek 

Op basis van de beschikbare gegevens zijn de in tabel 1 omschreven (meng)monsters aan 
het laboratorium ter analyse aangeboden aan Alcontrol BV te Rotterdam. In de tabel zijn 
tevens de uitgevoerde analyses weergegeven. 
 
Tabel 1: Laboratoriumonderzoek 
 
Deellocaties (Meng)monster          

(traject in m-
mv.) 

Samenstelling Analyse 
grond 

Analyse 
grondwater 

M1 (0,18-0,7)  B42 t/m B44 olie/ar.  Bovengrondse 
olietanks 
landbouwschuur 

Pb 43 (1,7-2,7)   olie/ar. 

MM1 (0-0,5)  B03, B04, B06 t/m 
B10 

NEN 
 

 

MM2 (0,-0,5) B11 t/m  B19 NEN  
MM3 (0,-0,5) B20 t/m B22 NEN  
MM4 (0,-0,5) B23 t/m B32 NEN  

MM5 (0,-0,5) B33 t/m B40 NEN  

MM6 (0,-0,5) B45 t/m B50, B52 NEN  
MM7 (0,5-1,05) B01, B08 NEN  
MM8 (0,5-1,0) B15, B51 NEN  
MM9 (0,5-1,0) B29, B34 NEN  
MM10 (0,5-1,0) B38, B46, B48 NEN  
MM11 (0,5-1,0) B41 NEN  
Pb 05 (1,6-2,6)   NEN 
Pb 22 (1,6-2,6)   NEN 

Pb 29 (1,6-2,6)   NEN 

Overig terrein  

Pb 41 (1,7-2,7)   NEN+OCB/PCB 
Opmerkingen: 
-NEN-grond: metalen (9), PAK, PCB, minerale olie (+droge stof, organische stof en lutum). 
-NEN-grondwater: metalen (9), BTEXN, VOCL, minerale olie. 
-olie/aromaten.: minerale olie (C10-C40), benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xylenen (o,p,m), naftaleen. 
-OCB: chloorbestrijdingsmiddelen. PCB: polychloorbifenylen. 
-De grond- en grondwatermonsters zijn voorbehandeld conform AS3000. 
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4 Onderzoeksresultaten 

4.1 Bodemopbouw en zintuiglijke waarnemingen 

De profielbeschrijvingen van de uitgevoerde boringen zijn opgenomen in bijlage 3. Uit de 
veldwaarnemingen blijkt dat de bodem afwisselend bestaat uit zand en klei. In de bovengrond 
wordt in de meeste boringen zwak of sterk zandige klei aangetroffen. In de overige boringen 
wordt matig fijn zand  waargenomen. In de ondergrond wordt vanaf minimaal 0,3 m-mv. tot de 
maximale boordiepte van 2,7 m-mv. matig fijn tot zeer fijn zand waargenomen, in een aantal 
gevallen met resten klei. In 1 boring (B29) wordt een laagje zwak zandig veen aangetroffen 
van 1,4 tot 1,6 m-mv. In een aantal andere boringen worden resten veen waargenomen. 
 
De opgeboorde grond is zintuiglijk beoordeeld op de aanwezigheid van verontreiniging. Er  
zijn zintuiglijk geen waarnemingen gedaan die kunnen duiden op de aanwezigheid van 
verontreinigingen (zoals minerale olie, puin, asbest). 
 

4.2 Interpretatie analyseresultaten 

De analyseresultaten van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn opgenomen in 
bijlage 4. 
 

4.2.1 Toetsingskader 

Om de milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de 
onderzochte locatie te kunnen beoordelen, zijn de analyseresultaten getoetst aan de 
toetsingswaarden zoals vermeld in de meest actuele versies van de Circulaire 
Bodemsanering 2009 (Stcrt. 67, 2009) en het Besluit Bodemkwaliteit (Stb. 469, 2007).  
 
In het bovengenoemde toetsingskader wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende 
concentratieniveaus: achtergrondwaarden (grond), streefwaarden (grondwater) en interventie-
waarden (grond en grondwater). Tevens is sprake van een concentratieniveau waar (bij 
overschrijding hiervan) een nader onderzoek ingesteld dient te worden. Hieronder wordt een 
korte toelichting op de verschillende waarden gegeven. 
 
Achtergrondwaarden grond (AW) 
Waarden die het kwaliteitsniveau aangeven waarbij de functionele eigenschappen van de 
grond voor de betreffende bestemming zijn veilig gesteld. 
 
Streefwaarden grondwater (S) 
Waarden die de concentraties aangeven waarbij de functionele eigenschappen van het 
grondwater zijn veilig gesteld. 
 
Tussenwaarden (T) 
Het gemiddelde van de som van de achtergrondwaarde (AW) en de interventiewaarde (I) voor 
grond, ofwel (AW+I)/2. Het gemiddelde van de som van de streefwaarde (S) en de 
interventiewaarde voor grondwater (I), ofwel (S+I)/2. 
 
Interventiewaarde (I) 
Waarden waarmee voor verontreinigende stoffen het concentratieniveau wordt aangegeven 
waarbij sprake is van ernstige vermindering of dreigende vermindering van de functionele 
eigenschappen die de bodem heeft voor mens, plant of dier. 
 
De analyseresultaten zijn getoetst aan bovengenoemd toetsingskader. De toetsingstabellen 
zijn opgenomen in bijlage 5. De interpretatie van de analyseresultaten van de grondmonsters 
is weergegeven in paragraaf 4.2.2 en die voor grondwater in 4.2.3. 
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4.2.2 Resultaten grondmonsters 

In de volgende tabel zijn de parameters en de gehalten weergegeven, voor zover deze de 
desbetreffende waarden overschrijden. 
 
Tabel 2 : Overschrijdingstabel grond (mg/kg ds) 

Deellocaties (Meng)monster     
(traject in m-
mv.) 

Paramaters > AW Parameters > T Parameters > I 

Bovengrondse 
olietanks 
landbouwschuur 

M1 (0,18-0,7) MO (310) - - 

MM1 (0-0,5)  - - - 
MM2 (0,-0,5) - - - 
MM3 (0,-0,5) - - - 
MM4 (0,-0,5) - - - 
MM5 (0,-0,5) - - - 
MM6 (0,-0,5) Zn (190) - - 
MM7 (0,5-1,05) - - - 
MM8 (0,5-1,0) - - - 
MM9 (0,5-1,0) - - - 
MM10 (0,5-1,0) - - - 

Overig terrein 

MM11 (0,5 -1,0) PCB (5,2) - - 
Voor de informatie over de toetsingswaarden wordt verwezen naar 4.2.1. 
Voor de samenstelling van de (meng)monsters wordt verwezen naar tabel 1. 
-: geen overschrijding van de desbetreffende waarde 
MO: Minerale olie. Zn: Zink. PCB: Polychloorbifenylen 

 

4.2.3 Resultaten grondwatermonsters 

In tabel 3 zijn de parameters en de gehalten weergegeven, voor zover deze de 
desbetreffende waarden overschrijden.  
 
Tabel 3: Overschrijdingstabel grondwater (µg/l) 

(Meng)monster      
(traject in m-mv.) 

pH EC 
(mS/cm) 

Parameters > S Parameters > T Parameters  > 
I 

Bovengrondse olietanks landbouwschuur 
Pb 43 (1,7-2,7) 6,8 0,9 X(0,47), N (0,3) - - 
Overig terrein 
Pb 05 (1,6-2,6) 7 1,2 Ba (290), Ni (40), 

X (0,39)  
- - 

Pb 22 (1,6-2,6) 6,9 0,9 Ba (170), X (0,3), 
N (0,3)  

- - 

Pb 29 (1,6-2,6) 6,9 1,2 Mo (22), Ni (24), X 
(0,55), N (<0,5), S 
(0,22), DCM (7,7)  

Ba (340) - 

Pb 41 (1,7-2,7) 7 1,0 Ba (200), Mo (12), 
X (0,74), N(<0,3) 

- - 

Voor de informatie over de toetsingswaarden zie 4.2.1. 
-: geen overschrijding van de desbetreffende waarde 
Ba: Barium. Mo; Molybdeen. Ni: Nikkel. X: xylenen.  N: naftaleen. 
S: som (cis, trans) 1,2-dichloorethenen (0,7 factor). DCM: 
dichloormethaan.  

 
In het veld zijn de zuurgraad (pH) en het elektrische-geleidingsvermogen (EC) van het 
grondwater bemonsterd. De geconstateerde gehalten zijn niet significant afwijkend van een 
natuurlijke situatie. 
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5 Conclusies en aanbevelingen 

De milieuhygiënische kwaliteit van de grond en het grondwater ter plaatse van de 
onderzoekslocatie is analytisch onderzocht door middel van laboratoriumonderzoek en 
zintuiglijk beoordeeld tijdens de uitgevoerde veldwerkzaamheden. Op basis van de verkregen 
onderzoeksresultaten wordt het volgende geconcludeerd. 
  
Grond 
In de grond ter plaatse van de bovengrondse olietanks in landbouwschuur is een licht 
verhoogd gehalte aan minerale olie aangetoond. Ter plaatse van het overige terrein is een 
licht verhoogd gehalte aan zink en een licht verhoogd gehalte aan PCB (ter plaatse van de 
bestrijdingsmiddelenopslag) aangetoond.  
Op de onderzoekslocatie is op het maaiveld en in het opgeboorde materiaal geen asbest 
aangetroffen. 
 
Grondwater 
In het grondwater ter plaatse van de bovengrondse olietanks in landbouwschuur is een licht 
verhoogd gehalte aan xylenen en naftaleen gemeten. Ter plaatse van het overige terrein zijn 
licht tot matig verhoogde gehalten aan barium aangetoond. Verder zijn licht verhoogde 
gehalten aan nikkel, molybdeen, xylenen, naftaleen, dichloormethaan en 1,2 dichloorethenen 
gemeten. 
 
Conclusies 
 
Bovengrondse olietanks in landbouwschuur 
Voor de deellocatie bovengrondse olietanks in landbouwschuur kan de hypothese ‘verdachte 
locatie’ worden aangenomen. In de grond is een licht verhoogd gehalte aan minerale olie 
aangetoond. In het grondwater zijn licht verhoogde gehalten aan xylenen en naftaleen 
gemeten.  
 
Overig terrein 
Voor het overige terrein dient de hypothese ‘onverdachte locatie’ te worden verworpen. Er zijn 
in de grond licht verhoogde gehalten aan zink en PCB aangetoond. In het grondwater zijn licht 
verhoogde gehalten aan nikkel, molybdeen, xylenen, naftaleen, dichloormethaan en 1,2 
dichloorethenen gemeten. Ook zijn licht tot matig verhoogde gehalten aan barium 
aangetoond. 
 
De licht verhoogde gehalten in de grond en in het grondwater ter plaatse van de 
bovengrondse olietanks en het overige terrein zijn vermoedelijk te relateren aan de 
bedrijfsactiviteiten op de locatie. Het licht en matig verhoogde gehalte aan barium in het 
grondwater is niet direct te relateren aan de bedrijfsactiviteiten en mogelijk van natuurlijke 
oorsprong. 
 
De onderzoeksresultaten geven geen aanleiding tot nader onderzoek en vormen geen 
belemmering voor de beoogde ontwikkeling van de  locatie (bouw van een pension). 
 
Indien grond van de locatie vrijkomt en elders wordt toegepast kan wel aanvullend onderzoek 
noodzakelijk zijn. Hiervoor geldt het gestelde in het Besluit Bodemkwaliteit. 
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1. INLEIDING  
 

1.1 Inleiding 

 
Er is het voornemen voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan dat de huisvestiging van 
arbeidsmigranten aan de Kuinderweg 23 te Luttelgeest mogelijk maakt. Het voorkomen van beschermde 
planten- en diersoorten vormt een te onderzoeken aspect omdat met de plannen effecten kunnen ontstaan 
op soorten die beschermd zijn via de Wet Natuurbescherming. Op grond hiervan is aan Adviesbureau 
Mertens B.V. uit Wageningen gevraagd om een verkennend veldonderzoek uit te voeren naar het 
voorkomen van wettelijk beschermde soorten en om bij het eventueel voorkomen hiervan, aan te geven 
hoe hiermee dient te worden omgegaan. In dit rapport worden de resultaten van deze verkenning 
gepresenteerd.  

 
  

1.2 Het plangebied en de plannen 

 
Het plangebied is gelegen aan de Kuinderweg 23 te Luttelgeest (zie figuur 1 voor de globale ligging en 
bijlage 1 voor de exacte ligging en begrenzing). Dit gebied bestaat uit een agrarisch akkerbouwgebied. In 
figuur 2 wordt een beeld gegeven van het plangebied op woensdag 1 februari 2017. Voorheen was er 
glastuinbouw en hiervan waren op woensdag 1 februari 2017 nog enige resten te vinden in de vorm van 
puin. In het feitelijk plangebied ontbreekt het aan oppervlaktewater (er zijn wel een greppels aanwezig) en 
opgaand groen. De schuur bij de woning zal worden omgevormd tot vrijetijdsgebouw. Het plan is om op de 
akkers huisvestiging van arbeidsmigranten te realiseren met bijbehorende voorzieningen (wegen, 
speelveld e.d.). De bestaande woning met omliggende tuin wordt ingepast in de plannen. In figuur 3 wordt 
een beeld gegeven van de plannen.  
 

 
Figuur 1. Globale ligging van het plangebied van het Kuinderweg 23 te Luttelgeest.   
 
 

 

 

N ▲ 
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Figuur 2. Foto-impressie van het feitelijk plangebied Kuinderweg 23 te Luttelgeest (te bebouwen 
akker en te slopen schuur).   
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Vervolg figuur 2. Foto-impressie van het plangebied Kuinderweg 23 te Luttelgeest (te behouden 
woning met tuin).   
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Figuur 3. Impressie van de plannen aan de Kuinderweg 23 te Luttelgeest.   
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1.3 Doelstelling van het onderzoek 
 

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

directe omgeving van het plangebied? 
2. Welke verwachte wettelijk beschermde planten- en diersoorten ondervinden nadelen van de 

plansituatie? 
3. Hoe dient te worden omgegaan met eventuele negatieve effecten van de plansituatie op wettelijk 

beschermde planten- en diersoorten? 
 

1.4 Opbouw rapport 
 

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

2.1 Wet Natuurbescherming  

 
Per 1 januari 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht. Deze wet integreert de Flora- en faunawet, 
Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 tot één wet. Deze wet implementeert tevens de Vogel- en 
Habitatrichtlijn en andere verdragen in het nationaal natuurbeschermingsrecht. Het bevoegd gezag is 
Gedeputeerde Staten van de Provincie(s) waar een project wordt gerealiseerd. Gedeputeerde Staten 
kunnen deze bevoegdheid ook overdragen conform lid 7 van deze wet. De nieuwe Wet 
natuurbescherming sluit aan bij de internationale kaders zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn. De 
soortbescherming richt zich dan ook primair op de bescherming van plant- en diersoorten die genoemd 
zijn in deze richtlijnen.  
Daarnaast zal een deel van de soorten van de Rode Lijst (zie paragraaf 2.3) worden beschermd via de 
Nieuwe Wet natuurbescherming. Tevens geldt voor alle soorten de algemene zorgplicht, zoals deze ook al 
gold onder de Flora- en faunawet.  
Indien een plan resulteert in negatieve beïnvloeding van een soort of soorten kan ontheffing worden 
verleend conform artikel 3.3 van de Wet Natuurbescherming voor soorten van artikel 3.1 en 3.2 
(Vogelrichtlijnsoorten). Ontheffing kan worden verleend conform artikel 3.8 van de Wet 
Natuurbescherming voor soorten van artikel 3.4 en 3.6 (Habitatrichtlijnsoorten). De criteria voor 
ontheffingsverlening voor deze soorten zijn identiek aan die van de Flora- en faunawet omdat de 
ontheffingsgronden van de Vogel- en Habitatrichtlijn gelijk zijn gebleven. Het nationaal recht staat het niet 
toe om hiervan af te wijken.   
Provincies kunnen voor de nationaal beschermde soorten een algemene vrijstelling verlenen. In de 
provincie Utrecht wordt voor een aantal soorten vrijstelling verleend in het kader van de ruimtelijke 
inrichting of ontwikkeling van gebieden. Het betreft aardmuis, bastaardkikker, bosmuis, bunzing, bruine 
kikker, dwergmuis, dwergspitsmuis, egel, gewone bosspitsmuis, gewone pad, haas, hermelijn, 
huisspitsmuis, kleine watersalamander, konijn, meerkikker, ondergrondse woelmuis, ree, rosse woelmuis, 
tweekleurige bosspitsmuis, veldmuis, vos, wezel en woelrat. 

2.2 Rode lijst 

 

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

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

Op woensdag 1 februari 2017 is een bezoek gebracht aan de het plangebied van Kuinderweg 23 te 
Luttelgeest en de directe omgeving. Gedurende dit bezoek is dit gebied en de directe omgeving 
beoordeeld op het mogelijk voorkomen van beschermde planten- en diersoorten. Dit vond plaats aan de 
hand van aanwezige ecotopen en sporen. Er is beperkt gebruik gemaakt van bestaande 
verspreidingsgegevens om het (potentieel) voorkomen van beschermde soorten te bepalen omdat deze 
via o.a. Waarneming.nl worden beheerd voor een veel groter gebied. Overige waarnemingen worden 
tevens bewaard voor een groot gebied, namelijk op kilometerniveau zoals weergegeven op 
www.telmee.nl. en op een nog groter schaalniveau in verspreidingsatlassen.  
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4. RESULTAAT INVENTARISATIE EN BEOORDELING  
 
 

4.1 Flora 

 
Het plangebied is recent volledig vergraven ten behoeve van het de teelt van mais van afgelopen 
groeiseizoenen. Het voorkomen van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. Gedurende het 
verkennend veldonderzoek op woensdag 1 februari 2017 zijn geen beschermde plantensoorten of resten 
van beschermde plantensoorten vastgesteld. Op grond hiervan wordt het voorkomen van beschermde 
plantensoorten uitgesloten.  

 

4.2 Vleermuizen 

 
Getoetst is op de verschillende functies die het plangebied kan hebben voor vleermuizen. Dit betreft 
plaatsen waar vleermuizen kunnen verblijven (verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en 
winterverblijfplaatsen), vaste routen tussen verblijfplaatsen in de zomer en winter; respectievelijk vlieg- en 
migratierouten en plaatsen en gebieden waar vleermuizen foerageren.  
 
Het voorkomen van verblijfplaatsen zoals kolonie-, paar- en overwinteringsplaatsen van vleermuizen kan 
worden uitgesloten. In het plangebied ontbreekt het aan bomen. De bomen in de tuin worden niet direct of 
indirect beïnvloed. De woning wordt behouden. Wel zal de schuur worden omgevormd tot vrijetijdsgebouw. 
In deze schuur zijn echter geen potentiele verblijfplaatsen van vleermuizen aangetroffen. De muren zijn 
enkelwandig en geschikte openingen ontbreken.  
 
Het voorkomen van vliegroutes wordt uitgesloten omdat kenmerkende landschapselementen ontbreken. 
De woning met omliggend groen en de schuur worden daarnaast behouden waardoor deze elementen 
kunnen blijven functioneren als begeleidend element. Effecten op vliegroutes worden derhalve uitgesloten.  
 
Het voorkomen van migratieroutes wordt uitgesloten omdat grootschalige landschapselementen zoals 
dijken en rivieren niet voorkomen in het plangebied of aansluiten op het plangebied.  
 
Met de realisatie van de plannen zal het gebied niet van vorm veranderen, gelet op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen. Door de openheid van het gebied en de aanwezige 
pioniervegetatie is het plangebied geen foerageergebied voor vleermuizen. Effecten op de 
foerageermogelijkheden van vleermuizen worden derhalve uitgesloten.  
 
 

4.3 Overige zoogdieren  

 
Gelet op de aanwezige ecotopen van het plangebied en de geografische ligging (zie Broekhuizen ea, 
2016) wordt het voorkomen van internationaal beschermde overige zoogdieren uitgesloten. Tevens wordt 
het voorkomen van nationaal beschermde soorten uitgesloten omdat het gebied zeer recent is 
heringericht. Voor bijvoorbeeld egel en haas is er onvoldoende dekkende vegetatie aanwezig om 
leefgebied te vormen. De woning en tijd bieden wel meer mogelijkheden voor bijvoorbeeld konijn, maar 
deze worden geïntegreerd in de plannen.  
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4.4 Broedvogels 

 
Gedurende het verkennend veldonderzoek op woensdag 1 februari 2017 zijn geen geschikte (potentiële) 
nestlocaties aangetroffen in de om te vormen schuur tot vrijetijdsgebouw die eventueel van waarde 
zouden kunnen zijn voor vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen. In de woning verblijven huismussen. 
Deze vogels met vaste rust- en verblijfplaatsen worden echter niet direct of indirect beïnvloed. Op grond 
hiervan worden effecten op broedvogels met vaste rust- en verblijfplaatsen uitgesloten.   
 
Op de akkers kunnen algemene broedvogels broeden zoals kievit en scholekster. In verband met het 
voorkomen van algemene broedvogels is het noodzakelijk buiten het broedseizoen te starten met de 
werkzaamheden of op een manier te werken dat de vogels niet tot broeden komen (vogelverschrikkers 
gebruiken). Op deze manier kan worden voorkomen dat verbodsbepalingen van de Wet Natuurbescherming 
worden overtreden.  
 
 

4.5 Amfibieën  

  
Het plangebied is in gebruik als intensief gebruikte akker en derhalve (nog) geen leefgebied voor 
amfibieën. Door geen oppervlaktewater in het gebied te laten komen door waterplassen op het land tegen 
te gaan, wordt voorkomen dat amfibieën zoals de rugstreeppad zich zullen vestigen. Op basis van de 
zorgplicht van de Wet Natuurbeheer is het daarnaast van belang dat werkzaamheden starten buiten het 
voortplantingsseizoen van de rugstreeppad (maart t/m juni).  
 

4.6 Vissen 

 
Door het ontbreken van oppervlaktewater in het plangebied wordt het voorkomen van en effecten op 
vissen uitgesloten. Effecten op (beschermde) vissen worden derhalve uitgesloten.  
 

4.7 Reptielen 

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

4.8 Overige 

 
Gezien de huidige aanwezige ecotopen kan de aanwezigheid van beschermde ongewervelden (o.a. 
diverse soorten dagvlinders en libellen) worden uitgesloten. Nationaal beschermde dagvlinders en libellen 
komen alleen voor in specifieke ecotopen.  
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5. SAMENVATTENDE CONCLUSIE  
 
 
 
Er is het voornemen voor de huisvestiging van arbeidsmigranten aan de Kuinderweg 23 te Luttelgeest. 
Deze activiteit zou kunnen samen gaan met effecten op beschermde planten- en diersoorten. Op grond 
hiervan is een verkennend veldonderzoek uitgevoerd naar het voorkomen van beschermde soorten.  
 
Er is vastgesteld dat het voorkomen van beschermde soorten is uitgesloten. Om deze situatie niet te laten 
veranderen is het noodzakelijk dat waterplassen op het land worden tegengegaan. Het is daarnaast van 
belang dat werkzaamheden starten buiten het voortplantingsseizoen van de rugstreeppad (maart t/m juni). 
 
In verband met het voorkomen van algemene broedvogels is het van belang om werkzaamheden buiten 
het broedseizoen uit te voeren of te werken op een manier dat vogels niet tot broeden komen 
(vogelverschrikkers gebruiken). Voor overige soort(groep)en is het gebied verder volledig ongeschikt. 
 
Op grond van bovenstaande analyse worden effecten op beschermde planten- en diersoorten uitgesloten; 
de realisatie en het gebruik van de huisvesting met bijbehorende voorzieningen aan de Kuinderweg 23 te 
Luttelgeest zijn niet in strijd met het gestelde binnen de Wet Natuurbescherming.   
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1. PLANGEBIED  
 

 

 
 
 
 



 
 

 

 

2. BEGRIPPEN 
 
 
 
Baltsplaats  Plaats waar een vleermuis al roepend rondvliegt in de herfst en die doorgaans wordt 

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

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

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

van de kolonieplaats liggen maar ook kilometers verderop. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Winterverblijfplaats Een verblijfplaats waar in de winter een of meerdere vleermuizen in winterslaap  
(hybernation) gaan. Deze ruimte is doorgaans donker, heeft een hoge luchtvochtigheid en  



 
 

 

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

niet aangetoond is dat het een kraamverblijfplaats dan wel een paarverblijfplaats is. In 
sommige gevallen vormen bijvoorbeeld mannetjes kleine groepjes.  
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Bijlage 6  Reactienota overleg
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REGELS
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Hoofdstuk 1  INLEIDENDE REGELS

Artikel 1  Begrippen

1.1  plan:
het bestemmingsplan Landelijk gebied, Kuinderweg 23 te Luttelgeest met identificatienummer 
NL.IMRO.0171.BP00590-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 bouwwerk:
een bouwwerk, geen gebouw zijnde;

1.6  arbeidsmigranten
arbeidskrachten uit binnen- en buitenland die gedurende een bepaalde periode werkzaam zijn op een 
bedrijf;     

1.7  archeologische waarde:
de waarde die van belang is voor de archeologie en voor de kennis van de beschavingsgeschiedenis; 

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

1.9  bebouwingspercentage:
de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gronden; 

1.10  bedrijf:
een onderneming waarbij het accent ligt op het vervaardigen, bewerken, installeren, inzamelen en 
verhandelen van goederen, waarbij eventueel detailhandel uitsluitend plaatsvindt als ondergeschikt 
onderdeel van de onderneming in de vorm van verkoop dan wel levering van ter plaatse vervaardigde, 
bewerkte of herstelde goederen dan wel goederen die in rechtstreeks verband staan met de 
uitgeoefende handelingen;
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1.11  bedrijfswoning of dienstwoning:
een woning in of bij een gebouw of op een terrein, kennelijk slechts bedoeld voor (het huishouden van) 
een persoon, wiens huisvesting daar gelet op de bestemming van het gebouw of het terrein 
noodzakelijk is;

1.12  bestemmingsgrens:
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.13  bestemmingsvlak:
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

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

1.15  bouwen:
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het vergroten; 

1.16  bouwgrens:
de grens van een bouwvlak; 

1.17  bouwperceel:
een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar behorende 
bebouwing is toegelaten; 

1.18  bouwperceelgrens:
de grens van een bouwperceel; 

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

1.20  erfsingel
een strook beplanting bestaande uit struiken en bomen volgens een beplantingsplan, die dient ter 
inpassing van een bebouwd perceel;

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

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

1.23  geluidsbelasting:
de geluidsbelasting vanwege een weg;

1.24  geluidsgevoelige objecten:
gebouwen welke dienen ter bewoning of andere geluidsgevoelige objecten of terreinen, zoals bedoeld in 
de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;
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1.25  gevellijn:
de op de verbeelding aangeduide lijn die geldt als begrenzing van de gebouwen van de aan de weg 
gekeerde zijde van een erf; 

1.26  hogere grenswaarde:
een bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, die hoger is dan de voorkeurgrenswaarde en die in een concreet geval kan 
worden vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder;

1.27  kampeermiddel:
een tent, een tentwagen, een kampeerauto, een caravan of een stacaravan, dan wel enig ander voertuig 
of onderkomen, dat geheel of ten dele is bestemd op opgericht dan wel wordt of kan worden gebruikt 
voor recreatief nachtverblijf, en geen bouwwerk is waarvoor een omgevingsvergunning is vereist; 

1.28  maaiveld:
a. het oppervlak (of de hoogte daarvan) van het land,
b. de bovenkant van het terrein dat bebouwing omgeeft;

1.29  nadere eis:
een nadere eis als bedoeld in artikel 3.6, lid 1, onder d van de Wet ruimtelijke ordening; 

1.30  nutsvoorzieningen:
voorzieningen ten behoeve van het openbare nut, zoals transformatorhuisjes, gasreduceerstations, 
schakelhuisjes, duikers, bemalingsinstallaties, gemaalgebouwtjes, telefooncellen en apparatuur voor 
telecommunicatie;   

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

1.32  omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden:
een vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

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

1.34  seksinrichting:
een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een omvang als zij het 
bedrijfsmatig, seksuele handelingen worden verricht of vertoningen van erotische- of pornografische 
aard plaatsvinden. Hieronder wordt tevens verstaan een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, 
parenclub, (raam)prostitutiebedrijf en een erotische massagesalon, al dan niet in combinatie met 
elkaar; 

1.35  voorgevel:
de naar de weg gekeerde gevel van een gebouw of, indien een perceel met meerdere zijden aan een weg 
grenst, de als zodanig door burgemeester en wethouders aan te wijzen gevel;

1.36  voorkeursgrenswaarde:
de bij een bestemmingsplan in acht te nemen maximale waarde voor de geluidsbelasting van 
geluidsgevoelige objecten, zoals deze rechtstreeks kan worden afgeleid uit de Wet geluidhinder en/of 
het Besluit geluidhinder;
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1.37  woning:
een gebouw of een zelfstandig gedeelte van een gebouw dat bedoeld is voor de huisvesting van 
personen.
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Artikel 2  Wijze van meten

2.1  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;

2.2  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;

2.3  bouwhoogte van een bouwwerk:
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een overig bouwwerk met uitzondering 
van ondergeschikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk te 
stellen bouwonderdelen;   

2.4  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 object.
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Hoofdstuk 2  BESTEMMINGSREGELS

Artikel 3  Wonen - Huisvesting arbeidsmigranten

3.1  Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen - Huisvesting arbeidsmigranten' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
a. het huisvesten van maximaal 300 arbeidsmigranten;

met de daarbij behorende:
b. logiesgebouwen;
c. gebouwen ten dienste van recreatieve ruimten;
d. bedrijfswoning;
e. bijbehorende bouwwerken bij een bedrijfswoning;
f. andere bouwwerken
g. groenvoorzieningen;
h. watergangen en -partijen;
i. parkeervoorzieningen;
j. tuinen, erven en terreinen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Toegestane bebouwing
Op de gronden als bedoeld in lid 3.1 mag bebouwing worden gebouwd ten behoeve van de in lid 3.1 
genoemde functies. Onder de hiervoor bedoelde bebouwing is maximaal één bedrijfswoning met 
bijbehorende bouwwerken toegestaan.

3.2.2  Bouwen
Voor het bouwen van bebouwing zoals bedoeld in lid 3.1 gelden de volgende regels:
a. de gebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd;
b. het bebouwingspercentage van het bouwvlak mag niet meer dan 30% bedragen;
c. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 1.200 m3 bedragen;
d. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 30° en niet meer dan 60° bedragen;
e. de goothoogte van een bedrijfswoning mag niet minder dan 4,5 m en niet meer dan 6 m bedragen;
f. de gezamenlijke oppervlakte van gebouwen ten behoeve van recreatieve ruimten mag niet meer dan 

500 m² bedragen;
g. de gezamenlijke oppervlakte van de bij de bedrijfswoning behorende vergunningplichtige 

bijbehorende bouwerken mag niet meer dan 120 m2 bedragen;
h. de bij de bedrijfswoning behorende bijbehorende bouwerken mogen uitsluitend 1 m achter het 

verlengde van de voorgevel van de bedrijfswoning gebouwd worden;
i. de goothoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer dan 3,5 m bedragen, met dien 

verstande dat die mag worden verhoogd tot ten hoogste 0,25 m boven de bovenkant van de 
scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van de bedrijfswoning;

j. de bouwhoogte van bijbehorende bouwwerken mag niet meer bedragen dan de bouwhoogte van de 
bedrijfswoning, verminderd met 20%;
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k. de goothoogte en bouwhoogte van overige gebouwen en de bouwhoogte van andere bouwwerken 
mogen niet meer bedragen dan zoals hierna is aangegeven:

Bouwwerken max. goothoogte max. bouwhoogte
gebouwen ten dienste van 
recreatieve ruimten

8,5 m 11 m

logiesgebouwen 4,5 m
erf- en terreinafscheidingen  2 m
overige andere bouwwerken 4 m
kunstobjecten 5 m

3.3  Specifieke gebruiksregels

3.3.1  Strijdig gebruik
Tot een gebruik strijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:
a. het gebruik van bouwwerken voor permanente bewoning, met uitzondering van de bedrijfswoning;
b. het huisvesten van meer dan 300 arbeidsmigranten;
c. het gebruik van de gronden voor buitenopslag;
d. het gebruik van de gronden voor een asielzoekerscentrum.

3.3.2  Voorwaardelijke verplichting
Het gebruik van de bebouwing die kan worden gebouwd, is uitsluitend toegestaan indien afschermende 
erfbeplanting in de vorm een erfsingel is aangeplant en vervolgens in stand wordt gehouden, conform 
het 'beplantingsplan', zoals opgenomen in Bijlage 1.
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Artikel 4  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde gematigd

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

4.2  Bouwregels

4.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen
Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan 5.000 m² en 
dieper dan 50 cm, moet alvorens een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk wordt 
verleend, door de aanvrager een rapport worden overgelegd waarin, naar het oordeel van 
burgemeester en wethouders:
a. de archeologische waarden van de gronden die blijkens de aanvraag kunnen worden verstoord in 

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

en/of gedocumenteerd.

4.2.2  Voorwaarden omgevingsvergunning voor het bouwen
Indien uit het in 4.2.1 genoemde rapport blijkt dat de archeologische waarden van de gronden door het 
verlenen van de omgevingsvergunning zullen worden verstoord, kunnen burgemeester en wethouders 
één of meer van de volgende voorwaarden verbinden aan de omgevingsvergunning:
a. de verplichting tot het treffen van technische maatregelen, waardoor de archeologische waarden 

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

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

4.2.3  Advies
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaarden te verbinden 
als bedoeld in 4.2.2, wordt een archeologisch deskundige om advies gevraagd.

4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van 
werkzaamheden

4.3.1  Verbod
Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is ongeacht het bepaalde in de 
regels bij de andere op de gronden van toepassing zijnde bestemmingen een omgevingsvergunning 
vereist, met dien verstande dat het werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden betreft met een 
oppervlakte groter dan 5.000 m² en dieper dan 50 cm:
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van gronden;
b. het graven van watergangen;
c. het graven van sleuven breder dan 50 cm ten behoeve van het aanbrengen van ondergrondse 

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

d. het permanent verlagen van het waterpeil.

4.3.2  Uitzondering
Het bepaalde in 4.3.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:
a. het normale onderhoud en het normale agrarische gebruik betreffen;
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b. reeds in uitvoering zijn ten tijde van het van kracht worden van het plan;
c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende omgevingsvergunning voor het uitvoeren 

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

archeologische waarden aanwezig zijn.

4.3.3  Afwegingskader
De in 4.3.1 genoemde omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien:
a. op basis van archeologisch onderzoek door een daartoe bevoegde instantie is aangetoond dat 

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

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

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

in de bodem kunnen worden behouden, of;
2. een verplichting tot het doen van archeologisch onderzoek door middel van opgravingen, of;
3. een verplichting de werken en/of werkzaamheden te laten begeleiden door een deskundige op 

het terrein van de archeologische monumentenzorg.

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

4.4  Wijzigingsbevoegdheid
Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen door de bestemming 'Waarde - Archeologische 
verwachtingswaarde gematigd' geheel of gedeeltelijk te verwijderen indien op basis van archeologisch 
onderzoek door een archeologisch deskundige is aangetoond dat ter plaatse geen archeologische 
waarden (meer) aanwezig zijn.
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Hoofdstuk 3  ALGEMENE REGELS

Artikel 5  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering 
is of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels

6.1  Gebruik
Het parkeren ten behoeve van de bestemming dient te allen tijde plaats te vinden binnen het 
betreffende bestemmingsvlak.

6.2  Strijdig gebruik
Tot een gebruik, strijdig met de in het plan aan de grond gegeven bestemming, wordt in ieder geval 
gerekend, het gebruiken of laten gebruiken van gronden:
a. als seksinrichting;
b. als standplaats;
c. als ligplaats voor woonboten of -schepen, drijvende recreatiewoningen en andere drijvende 

woongelegenheden;
d. als stand- of ligplaats van kampeermiddelen, demonteerbare of verplaatsbare inrichtingen voor 

detailhandel in etenswaren en/of dranken, en andere onderkomens;
e. als opslag-, stort- of bergplaats van machines, voer- en vaartuigen en andere al of niet afgedankte 

stoffen, voorwerpen en producten;
f. voor het beproeven van voertuigen, voor het racen of crossen met motorvoertuigen of bromfietsen 

en voor het beoefenen van de modelvliegtuigsport;
g. voor militaire oefeningen met rups- en andere zware voertuigen;
h. voor het ophogen van gronden buiten het erf ten behoeve van permanente bollenteelt.

Een en ander tenzij dit gebruik verband houdt met het op de bestemming gerichte beheer van de 
gronden of het gebruik uitdrukkelijk is toegestaan.

6.3  Toegestaan gebruik
Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval niet gerekend, het gebruiken of laten 
gebruiken van gronden ten behoeve van:

Kabels en leidingen, niet zijnde hoofd(transport)leidingen.
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels
Bij een omgevingsvergunning kan, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan het straat- en 
bebouwingsbeeld, de woonsituatie, de milieusituatie, de verkeersveiligheid, de sociale veiligheid en de 
gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, worden afgeweken van:
a. de bij recht in de regels gegeven maten, afmetingen, percentages tot niet meer dan 10% van die 

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

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

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

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

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

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

gebouw bedraagt;
g. de eis dat bij een aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of 

stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- of stallingsruimte 
wordt voorzien.

 
Rho adviseurs voor leefruimte   20151239



100

 
Rho adviseurs voor leefruimte   20151239



  101

Hoofdstuk 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS

Artikel 8  Overgangsrecht

8.1  Overgangsrecht bouwwerken
a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 

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

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

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde in sublid a. een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in 
het sublid a. met maximaal 10%.

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

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

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.
b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in sublid a., te veranderen 

of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de 
afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

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

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

 
Rho adviseurs voor leefruimte   20151239



102

Artikel 9  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het 
bestemmingsplan "Landelijk gebied, Kuinderweg 23 te Luttelgeest"
van de gemeente Noordoostpolder.
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Bijlagen bij de regels
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Bijlage 1  Terreininrichting met beplantingsplan
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opbouw asfalt constructie

opbouw betonstraatsteen;

indien asfalt;

indien betonstraatsteen;

Soortkeuze voor bomen is:

Soortkeuze voor struiken is:

Schematische doorsnede van erfsingel:

maat (hoogte in cm.)

maat (hoogte in cm.)

Is afwijkend haag tot 3 m. 
(b.v. beukenhaag of conifeer)
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