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TOELICHTING 
 
HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

De agrarische percelen Zwartemeerweg 5 en Drietorensweg 44-2 zijn in 1999 van elkaar 
afgesplitst. Op de gronden van de Zwartemeerweg 5 en Drietorensweg 44-2 zijn nu twee 
verschillende agrarische bedrijven gevestigd. Het betreft een bedrijf in het veredelen 
van aronskelken (Zwartemeerweg) en een agarisch bedrijf in snijbloemen en planten 
(Drietorensweg). Op het perceel Drietorensweg is in de huidige situatie een bedrijfswo-
ning aanwezig. De eigenaar van de Zwartemeerweg wil nu op zijn perceel ook een be-
drijfswoning oprichten.  
 
In de geldende beheersverordening 'Landelijk Gebied' hebben beide percelen de be-
stemming  'Agrarisch gebied'. Beide percelen zijn hierin nog samengevoegd binnen één 
bouwvlak. Binnen dit bouwvlak is één bedrijfswoning toegestaan. Het bedrijf aan de 
Drietorensweg 44-2 heeft al een bedrijfswoning. Het bedrijf aan de Zwartemeerweg 5 
niet. Omdat op het bouwvlak al een bedrijfswoning aanwezig is, is de bouw van een 
bedrijfswoning ten behoeve van het bedrijf aan de Zwartemeerweg in strijd met de be-
heersverordening. Om de bedrijfswoning mogelijk te maken dienen beide percelen in 
planologische zin van elkaar gesplitst te worden. Dit bestemmingsplan voorziet hierin.  

1.2  Ligging en begrenzing plangebied 

Het plangebied betreft het perceel Zwartemeerweg 5 te Ens. De begrenzing is afgestemd 
op de kadastrale perceelsgrenzen. De globale ligging van het plangebied is weergegeven 
in figuur 1. 
 

 
Figuur 1.De ligging van het plangebied (bron : Bing Maps).  
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1.3  Planologische regeling 

Het plangebied is geregeld in de beheersverordening Landelijk gebied. Het heeft nu de 
bestemming ‘Agrarisch gebied’ met een bouwvlak . Het gehele gebied is aangeduid als 
‘staand glas' toegestaan.  
 
Per bouwvlak is één bedrijfswoning toegestaan. In het verleden is het perceel Drieto-
rensweg 44-2 gesplitst waardoor het perceel Zwartemeerweg 5 is ontstaan. Het bouw-
vlak is nog niet gesplitst. Hierdoor zijn twee agrarische bedrijven binnen één bouwvlak 
aanwezig. Gezien het feit dat het bouwvlak, wat dus op de percelen Drietorensweg 44-2 
én Zwartemeerweg 5 ligt, al een woning bevat op het perceel Drietorensweg 44-2, is de 
gewenste ontwikkeling in strijd met de geldende beheersverordening ‘Landelijk gebied’. 

1.4  Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving gegeven van de huidige situatie, 
de gewenste ontwikkelingen en ruimtelijke inpassing daarvan en de vertaling naar uit-
gangspunten voor het bestemmingsplan. In hoofdstuk 3 worden de uitgangspunten ge-
toetst aan het, voor het plan relevante, beleid op de verschillende niveaus. In hoofdstuk 
4 wordt ingegaan op de omgevingsaspecten. In hoofdstuk 5 wordt het juridische sys-
teem toegelicht. Ten slotte worden in hoofdstuk 6 de maatschappelijk en economische 
uitvoerbaarheid van het plan besproken.  
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HOOFDSTUK 2  HUIDIGE SITUATIE EN BESCHRIJVING ONTWIKKELING 

2.1  Huidige situatie 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel van een glastuinbouwbedrijf dat in 
het zuiden van de Noordoostpolder bij Ens ligt. Het ligt in een bebouwingslint van afwis-
selend grondgebonden agrarische bedrijven, glastuinbouwbedrijven en woonfuncties 
aan de Zwartemeerweg 5.  
 
De bebouwing in het buitengebied van de Noordoostpolder bestaat uit een herkenbaar 
en helder ritme. De polder is ontstaan middels een modulair systeem. De basis wordt 
gevormd door een regelmatig raster dat gebaseerd is op de in die tijd meest rationele 
agrarische verkaveling: een kavelmaat van 300 meter langs de weg en 800 meter in de 
diepte. Ook het glastuinbouwgebied bij Ens is gebaseerd op de modulaire verkaveling 
van kavels van 300x800. Op basis van de bodem (het zogeheten Ramspolzand) is hier 
oorspronkelijk gekozen voor fijne groentecultures onder glas en voor de teelt van de 
bloembollen (dankzij de aanleg van een infiltratiesysteem voldeed de waterbeheersing 
van het Ramspolszand aan de hoogste eisen en was deze grond derhalve geschikt voor 
tuinbouw). Hiervoor waren kleinere percelen nodig. Om die reden zijn de kavels over-
dwars gesplitst (Enserweg) en in de lengterichting. De agrarische percelen in de omge-
ving hebben afwisselend een solitair- en  een geclusterd dubbel erf karakter. Tussen de 
langs de weg gelegen bebouwingsclusters bevindt zich open ruimte.  
 
Op het perceel is in de huidige situatie een glastuinbouwbedrijf aanwezig. Het bedrijf 
kweekt aronskelken en verricht hierbij selectiewerk. De bebouwing bestaat uit een kas 
en een schuur en wordt aan de zuidzijde ontsloten door de Zwartemeerweg. Een lucht-
foto van de actuele situatie van het plangebied is weergegeven in figuur 2.  
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Figuur 2.Luchtfoto plangebied 

2.2  Gewenste situatie 

Oorspronkelijk maakte het perceel Zwartemeerweg 5 onderdeel uit van het perceel 
Drietorensweg 44-2.  
Hier was in het verleden één agrarisch bedrijf gevestigd. Bij het agrarisch bedrijf was dan 
ook één bedrijfswoning aanwezig. Deze staat op het perceel Drietorensweg 44-2. Echter 
is het perceel Zwartemeerweg 5 in 1999 (kadastraal) gesplitst van de Drietorensweg 44-
2. Hierdoor zijn in de loop van de tijd twee verschillende agrarische bedrijven ontstaan. 
De agrarische activiteiten die plaatsvinden op beide percelen wijken van elkaar af, 
waardoor in feite sprake is van twee op zichzelf staande percelen. Op het perceel Drie-
torensweg is een agrarisch bedrijf gevestigd die gespecialiseerd is in snijbloemen en 
planten. De reeds aanwezige bedrijfswoning behoort ook tot dit bedrijf. Het bedrijf aan 
de Zwartemeerweg is werkzaam in het veredelen van aronskelken.  
 
De initiatiefnemer is eigenaar van het bedrijf op het perceel Zwartemeerweg. Economi-
sche ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat het bedrijf inmiddels is uitgegroeid tot een 
goed lopend bedrijf. De initiatiefnemer wil dan ook bij het bedrijf gaan wonen. Aanlei-
ding hiervoor is een economisch belang en uit veiligheidsoogpunt. Indien er voldoende 
toezicht is op het bedrijf, wordt een bedrijfswoning niet noodzakelijk geacht. Onder 
normale omstandigheden kan het vereiste toezicht plaatsvinden vanuit de eerste be-
drijfswoning. In de onderhavige situatie is echter sprake van twee verschillende agrari-
sche bedrijven met elk verschillende bedrijfsactiviteiten. 
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De woning op Drietorensweg 44-2 behoort tot het bedrijf op dat perceel en houdt geen 
toezicht op het agrarische bedrijf op het perceel Zwartemeerweg 5. Beide bedrijven 
hebben geen enkele bedrijfsrelatie met elkaar gezien de huidige context van het per-
ceel. Aangezien het bedrijf aan de Zwartemeerweg onderhevig is aan inbraak en diefstal 
is de primaire reden dat de initiatiefnemer bij zijn gewassen / werkzaamheden wil gaan 
wonen. De bouw van een bedrijfswoning bij het bedrijf is om voorgaande redenen 
noodzakelijk.  
 
De woning komt aan de Zwartemeerweg te staan. Zoals beschreven komt dit incidenteel 
voor. In de meeste gevallen liggen de woningen namelijk aan het begin of halverwege de 
agrarische kavel. Dit ritme is stapsgewijs uit te breiden zonder inbreuk te doen op het 
beeld van de polder. 
 
Het voorgetelde inrichtingsplan met beplantingsplan is weergegeven in figuur 3 en te-
vens op volledig formaat opgenomen in Bijlage 2. 
 

 
Figuur 3. Situatie nieuwe bedrijfswoning 
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De woning heeft nog geen definitieve vormgeving. Bij de totstandkoming van het ont-
werp wordt aangesloten bij de regels die gelden voor een bedrijfswoning binnen  de 
bestemming 'Agrarisch gebied ' uit de  geldende beheersverordening. Dit betekent dat: 
1. de afstand van de woning  tot het hart van de erfsloot niet minder dan 12 meter 

mag bedragen; 
2. de woning uitsluitend wordt gebouwd binnen een strook van 25 m vanaf de aan de 

wegzijde gelegen grens van het op de plankaart aangegeven bouwvlak; 
3. de inhoud van de bedrijfswoning niet meer dan 1.200 m3 bedraagt; 
4. de dakhelling minimaal 30°- en maximaal 60° bedraagt; 
5. de goothoogte minimaal 4,5- en maximaal 6 meter bedraagt; 
6. de bouwhoogte maximaal 10 meter bedraagt. 

2.3  Landschappelijke inpassing 

Van belang is dat nieuwe functies en bebouwing op een goede manier worden ingepast 
bij de landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van het gebied. Voor de inpas-
sing van de nieuwe bedrijfswoning wordt aangesloten bij de bestaande landschappelijke 
elementen. Het tuinbouwgebied heeft een uitgesproken karakter van kleinschaligheid 
(in vergelijking met de rest van de polder). Dit vindt zijn oorsprong in het ontwerpprinci-
pe van de polder waarbij de ondergrond (bodem) mede bepalend is geweest voor de 
teeltvormen. In dit geval bepaalde de ondergrond dat dit gebied zeer geschikt was voor 
tuinbouw. Hier is de verkaveling op aangepast. Dit heeft geresulteerd in kleine smalle 
kavels van ca. 150 m breed. Waarbij elke kavel een eigen erf kreeg met erfbeplanting. 
Daarnaast werden er kassen gebouwd en ontstonden er allerlei verschillende teelten op 
kleine kaveltjes. Dit maakt dat het gebied een besloten karakter heeft gekregen en ook 
zo wordt beleefd. De erfsingels zijn hierbinnen veel minder consequent toegepast ook 
ingevuld met andere typen beplanting dan elders in de polder. Hagen ter beschutting 
van de kwetsbare teelten zijn hierbij niet ongebruikelijk. Met dit nieuwe erf wordt hier 
niet wezenlijk vanaf geweken/wordt hier op aangesloten. Tevens is er gekozen om de 
bestaande hagen te gebruiken om het nieuwe erf in te passen en de bedrijfsruimten 
enigszins aan het zicht te onttrekken. 
 
Op deze manier is het bedrijf op een goede manier ingepast bij de landschappelijke en 
cultuurhistorische kwaliteiten van de omgeving.  Voor de realisatie van de landschappe-
lijke inpassing wordt in de regels een voorwaardelijke verplichting verbonden aan het in 
gebruik nemen van de bedrijfswoning.  
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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 door de minister 
vastgesteld. Met de Structuurvisie zet het kabinet het roer om in het nationale ruimtelij-
ke beleid. Om de verantwoordelijkheden te leggen waar deze het beste passen, brengt 
het Rijk de ruimtelijke ordening meer over aan gemeenten en provincies. Het Rijk kiest 
voor een selectievere inzet van rijksbeleid op slechts 14 nationale belangen. Voor deze 
belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 14 be-
langen hebben decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van ontwikke-
lingen. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 14 aan-
gewezen nationale belangen zoals genoemd in de SVIR. Dit plan raakt geen rijksbelangen 
uit het Barro. 
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
In de  SVIR is ook 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. De ladder is 
ook als procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Dat bete-
kent dat overheden nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten motiveren met oog voor 
(trede 1) de onderliggende vraag in de regio, (trede 2) de beschikbare ruimte binnen het 
bestaande stedelijke gebied en (trede 3) multimodale ontsluiting.  
 
In dit bestemmingsplan wordt geen stedelijke ontwikkeling mogelijk gemaakt. De bouw 
van één woning is op basis van jurisprudentie (18 december 2013 201302867/1/R4)  
geen verstedelijking.  Toepassing van de ladder van duurzame verstedelijking is daarom 
niet aan de orde.  

3.2  Provinciaal beleid 

Omgevingsplan Flevoland 2006 
Het provinciaal omgevingsbeleid is opgenomen in het Omgevingsplan Flevoland 2006. In 
dit plan wordt het integrale omgevingsbeleid beschreven voor de periode 2006-2015 
met een doorkijk naar 2030. Het belangrijkste doel van de provincie is het creëren van 
een goede woon-, werk- en leefomgeving in heel Flevoland. De provincie wil de agrari-
sche sector in haar verdere ontwikkeling faciliteren en ondersteunen, zodanig dat er een 
duurzame, vitale landbouwsector ontstaat en er meer 
mogelijkheden ontstaan voor de ontwikkeling van andere economische functies in het 
landelijk gebied.  
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De provincie handhaaft de concentratie van glastuinbouw in de gebieden bij Almere, 
Luttelgeest en Ens. Onderhavig plangebied maakt deel uit van het glastuinbouw gebied 
van Ens (zie figuur 3).  Binnen deze glastuinbouwgebieden kunnen ook bijbehorende 
activiteiten als verwerking, verpakking en logistiek gevestigd worden. Uitbreidingsmoge-
lijkheden liggen alleen bij Luttelgeest en Ens. Hier is tevens herstructurering en revitali-
sering nodig om de concurrentiepositie voor de toekomst veilig te stellen. De bestaande 
infrastructuur, wateropvang, energiebehoefte, energiebesparingmethoden en afvalwa-
terverwerking moeten daarbij duurzaam en toekomstgericht worden ingericht. Ook de 
landschappelijke inpassing is een aandachtspunt. De maatvoering is opgenomen in de 
beleidsregel 'Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied'.  
 

 
Figuur 3. Fragment glastuinbouw gebied provincie Flevoland  
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Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied 
De beleidsregel 'Kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied' biedt het kader 
voor verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied.  Indien 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.  
 
Het landelijk gebied van Flevoland heeft voor een groot deel een agrarische functie. 
Ontwikkelingen in de landbouwsector maken het wenselijk meer ruimte te bieden aan 
kleinschalige niet-agrarische of agrarisch aanverwante functies en vergroting van (voor-
malige) agrarische bouwpercelen, voor zover deze de bestaande activiteiten en functies 
niet hinderen, niet leiden tot verstedelijking van het landelijk gebied en landschappelijk, 
milieutechnisch en verkeerskundig goed worden ingepast. Daarbij dienen de ontwikke-
lingsmogelijkheden van de landbouw behouden te blijven of verder versterkt te worden. 
 
In de beleidsregels is bepaald dat bebouwing van een agrarisch bedrijf gerealiseerd 
moet worden op het agrarisch bouwperceel. Onder agrarisch bouwperceel wordt ver-
staan het vlak waarop de (agrarische en woon-) bebouwing mag worden gerealiseerd én 
de strook waarop de erfsingel gesitueerd is. Per (voormalig) agrarisch bouwperceel 
wordt uitgegaan van één woning. Onderhavig bestemmingsplan maakt de realisatie van 
een bedrijfswoning op een bestaand agrarisch bouwperceel mogelijk. De aanleiding 
hiervoor is reeds in hoofdstuk 2 beschreven.  
Hier is planologisch gezien sprake van één agarisch bouwperceel. Echter is ruimtelijk en 
bedrijfstechnisch sprake van twee (door een erfsingel gescheiden) erven, met twee ei-
genaren en twee verschillende agrarische bedrijven.  Er is dan ook geen sprake van uit-
breidingen van de bedrijfsactiviteiten. Met de ontwikkeling wordt de kwaliteit van het 
landelijk gebied verbeterd door het doortrekken  van een erfsingel rondom het perceel 
Zwartemeerweg 5. Hierdoor is sprake van een ruimtelijke splitsing van het agrarisch 
perceel. Beide  bouwpercelen krijgen de zelfde oppervlakte. Dergelijke, karakteristieke, 
clustering van dubbele erven, omzoomd met erfbeplanting, komen in de directe omge-
ving van het plangebied meer voor en past daarmee qua aard en schaal in de omgeving.  
Bovendien is sprake van een goede landschappelijk inpassing (zie paragraaf 2.3). 
 
Conclusie 
Het plan voorziet in een glastuinbouw ontwikkeling binnen een voorkeursgebied voor de 
ontwikkeling van glastuinbouwbedrijven. Dit sluit aan op de ambities van de provincie 
Flevoland. Op basis van voorgaande argumenten sluit de ontwikkeling van het splitsen 
van het bestaande agrarische bouwperceel aan bij het beleid van de provincie. Door het 
splitsen van het betaande agrarisch bouwperceel wordt feitelijk een nieuw bouwperceel 
gecreëerd en daarmee de bouw van een bedrijfswoning bij een bestaand agrarisch be-
drijf. Dit is noodzakelijk voor toezicht op het bedrijf.  
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3.3  Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Noordoostpolder 2025 
De structuurvisie 2025, die is vastgesteld op 9 december 2013, beschrijft de huidige en 
gewenste waarden en kwaliteiten van de gemeente en kijkt daarbij vooruit naar 2025.  
Noordoostpolder is van oudsher een agrarische gemeente en ook vandaag de dag is de 
landbouw - en dan vooral de akkerbouw - belangrijk. De agrarische sector vormt een 
belangrijk onderdeel van de economie en is beeldbepalend voor het landschap. De lan-
delijke trend van verdergaande schaalvergroting, verbreding en verduurzaming is ook in 
de gemeente Noordoostpolder zichtbaar.  
 
Onderhavig plangebied maakt deel uit van het deelgebied 'tussenzone'. In dit gebied 
komen tuinbouw en glastuinbouw veelvuldig voor. Hier is het landschap meer verdicht 
dan in het open middengebied, maar het heeft door de aanwezige (glas)tuinbouw een 
duidelijk ander karakter dan de rand langs het oude land.  
 
In de tussenzone wordt van oudsher veel (glas)tuinbouw bedreven. De gemeente biedt 
in deze zone ruime mate ontwikkelingsruimte aan glastuinbouw waar een zekere ver-
dichting van het landschap mogelijk is. Hierbij wordt gestreefd naar een integrale en 
duurzame ontwikkeling. De bestaande infrastructuur, wateropvang, energiebehoefte, 
energiebesparingsmethoden en afvalwaterverwerking moeten daarbij duurzaam en 
toekomstgericht worden ingericht. Ook de landschappelijke inpassing is een aandachts-
punt, met bijzondere aandacht voor lichthinder. 
 
De bouw van een bedrijfswoning bij een bestaand glastuinbouwbedrijf past binnen de 
uitbreidingsmogelijkheden die binnen het gebied 'tussenzone' mogelijk wordt gemaakt.  
 
Beheersverordening Landelijk gebied 
Het plangebied is geregeld in de beheersverordening Landelijk gebied. Het heeft hierin 
de bestemming ‘Agrarisch gebied’ met een bouwvlak. Het gehele gebied is aangeduid als 
‘staand glas toegestaan'. Op basis hiervan is een glastuinbouwbedrijf in de huidige situa-
tie reeds toegestaan. Uitgangspunt is dat er per bouwvlak één bedrijfswoning is toege-
staan. In de onderhavige situatie is sprake van twee verschillende agrarische bedrijven 
op één bouwvlak. Het bedrijf dat is gevestigd aan de Zwartemeerweg heeft nog geen 
bedrijfswoning. Omdat binnen het bouwvlak al een bedrijfswoning staat, is de bouw van 
een tweede bedrijfswoning in strijd met de beheersverordening. Uit de toelichting van 
de beheersverordening blijkt dat de noodzaak van een tweede bedrijfswoning aange-
toond moet worden. Indien er voldoende toezicht is op het bedrijf, wordt een bedrijfs-
woning niet noodzakelijk geacht.  
 
Het perceel Zwartemeerweg 5 is feitelijk afgesplitst van het perceel Drietorensweg 44-2. 
Het kadaster heeft eveneens deze percelen als individuele percelen opgenomen. De 
agrarische activiteiten die plaatsvinden op beide percelen wijken van elkaar af, waar-
door in feite sprake is van twee op zichzelf staande percelen. Er is dus geen sprake van 
twee bedrijfswoningen ten behoeve van één bedrijf, maar van twee bedrijfswoningen 
ten behoeve van twee verschillende bedrijven. In hoofdstuk 2 is de behoefte voor de 
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bouw van een bedrijfswoning op het perceel reeds beschreven. Hierbij speelt toezicht 
een belangrijke rol.   
 
Conform het door de gemeente gevoerde beleid wordt aan het leggen van een nieuw 
bebouwingsvlak geen medewerking verleend. Daar waar een nieuw agrarisch bedrijf zich 
wil vestigen of van elders moet verplaatsen is het beleid er op gericht om alleen gebruik 
te maken van bestaande agrarische percelen (hervestiging). Uit oogpunt van het tegen-
gaan van verdere verstening van het buitengebied is het leggen van nieuwe bebou-
wingsvlakken niet gewenst en niet noodzakelijk. 
 
In onderhavige situatie is geen sprake van een het toevoegen van een nieuw bestem-
mingsvlak. Op het perceel Zwartemeerweg 5 (plangebied)  is reeds sprake van een 
bouwvlak. Er wordt enkel een nieuwe bedrijfswoning op het bouwvlak gevestigd. In het 
beleid is opgenomen dat nieuwe bedrijven zich mogen vestigen op bestaande agrarische 
percelen. De bestaande opstallen zijn in de huidige situatie dan ook al op het perceel 
aanwezig. De ontwikkeling is dan ook in lijn met het herbestemmen van bestaande agra-
rische percelen.  
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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 ge-
maakt van de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzonering'. Een 
richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieuhinder re-
delijkerwijs 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 bedrijfsactiviteiten worden volgens de VNG-brochure aangemerkt als een bedrijf van 
milieucategorie 2 (tuinbouw), waarvoor een richtafstand van 30 meter ten opzichte van 
gevoelige functies geldt. De afstand van de  dichtstbijzijnde burgerwoning tot de uit te 
breiden bebouwing is ruim 150 meter en hiermee voldoet de voorgenomen ontwikke-
ling tot de eisen die gesteld worden aan de milieuzonering.  
 
Op basis van het voorgaande wordt geconcludeerd dat er sprake is van een verantwoor-
de milieuzonering. 

4.2  Geluid 

Op grond van de Wet geluidhinder is langs wegen met een maximumsnelheid hoger dan 
30 km/u en spoorwegen een geluidzone van kracht. Bij ontwikkeling van nieuwe geluid-
gevoelige objecten binnen deze geluidzones dient akoestisch onderzoek te worden uit-
gevoerd om aan te tonen dat de ontwikkeling voldoet aan de in de wet bepaalde voor-
keursgrenswaarde. Omdat de locatie is gelegen binnen de geluidzone van de Zwarte-
meerweg en de Drietorensweg is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Het onderzoek is als 
bijlage  1 bij de toelichting toegevoegd. Uit het onderzoek blijkt dat ten gevolge van het 
verkeer de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevel van de woning, uitgaande van 
de opgestelde erfinrichtingstekening (zie bijlage 2)  niet wordt overschreden. Een ver-
volgprocedure in het kader van de Wgh is niet benodigd. Ten aanzien van de Drieto-
rensweg zou de woning nog verplaatst kunnen worden tot ten minste 24,8 meter uit de 
as van de weg. Ook dan zal nog sprake zijn van een geluidbelasting van te hoogste de 
voorkeursgrenswaarde. 
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4.3  Water 

Deze 'waterparagraaf' gaat in op de watertoets. Hierin wordt beoordeeld wat de effec-
ten van het bestemmingsplan op de waterhuishouding zijn en of er waterschapsbelan-
gen spelen. De belangrijkste thema's zijn waterveiligheid, de afvoer van schoon hemel-
water 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 (zie bijlage 3). Hierna worden per aspect 
de effecten van het plan op de waterhuishouding behandeld. Dit bestemmingsplan 
wordt overlegd met het waterschap. 
 
Wateroverlast 
Voor de ontwikkeling 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. Het plangebied is gelegen in het 
landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met 
circa 350 m2 toe. Omdat de toename kleiner is dan 2.500 m2 is compensatie niet  nood-
zakelijk. 
 
Schoon water 
Het verdient de voorkeur om bij de inrichting van nieuwe terreinen preventieve maatre-
gelen te nemen die onkruidbestrijding met behulp van chemische bestrijdingsmiddelen 
zoveel mogelijk voorkomen. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het gebruik van chemi-
sche bestrijdingsmiddelen op straatverharding uitsluitend volgens wettelijke gebruiks-
voorschriften en met wettelijk verplichte DOB-methode wordt toegepast. Bij de DOB-
methode wordt minder bestrijdingsmiddel gebruikt met als resultaat dat er minder ver-
ontreinigingen naar het oppervlaktewater afstromen. 
 
Afvalwater 
Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water 
doordat ze water verontreinigen. Het waterschap zorgt met de behandeling van afval-
water dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan. Voor nieuw te ont-
wikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering 
wordt afgevoerd maar in of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt. Voor de 
uiteindelijk wijze van afvoeren van huishoudelijk afvalwater wordt een melding gedaan 
via het Omgevingsloket Online.  
 
Hemelwater 
In tegenstelling tot huishoudelijk of bedrijfsafvalwater is het niet nodig om schoon he-
melwater naar een centrale waterzuivering af te voeren. Het regenwater afkomstig van 
schone oppervlakken kan worden geïnfiltreerd of direct afgevoerd worden naar het 
oppervlaktewater. Schoon hemelwater wordt afgevoerd om de kavelsloten rondom het 
plangebied. 
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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 ge-
signaleerd. 
 
De ontwikkeling vindt niet plaats op een locatie die is verdacht voor wat betreft bodem-
verontreiniging. Wel is in het kader van de realisatie van de bedrijfswoning een verken-
nend bodemonderzoek noodzakelijk. Dit onderzoek zal voorafgaand aan de omgevings-
vergunning aanvraag uitgevoerd worden. Hiermee is gewaarborgd dat er geen risico's 
voor de volksgezondheid ontstaan. 

4.5  Archeologie 

In de Monumentenwet zijn archeologische resten beschermd. Wanneer de bodem 
wordt verstoord moeten archeologische resten intact blijven. Als dit niet mogelijk is, is 
opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de kans op het aantreffen van archeolo-
gische resten in bepaalde gebieden zijn op basis van onder andere historisch onderzoek 
archeologische verwachtingskaarten opgesteld. 
 
De Archeologische basis- en beleidsadvieskaart voor het grondgebied van Noordoost-
polder, vastgesteld door B&W/raad in 2007 en de Erfgoedverordening, vastgesteld in 
2012 geven inzicht in de te verwachten archeologische waarden binnen het plangebied. 
Hieruit blijkt dat binnen het plangebied gedeeltelijk een hoge verwachtingswaarde 
geldt. De verhoogde verwachtingswaarde op het achterterrein heeft te maken met een 
relatief hoge ligging van archeologisch interessante lagen. 
 
Binnen de gebieden hoge archeologische verwachting geldt dat bij ingrepen groter dan 
500 m2 en dieper dan 50 cm onder maaiveld een archeologisch onderzoek noodzakelijk 
is. Dit bestemmingsplan betreft de bouw van een woning waarbij de oppervlakte van de 
woning ruim onder de drempelwaarde voor de oppervlakte blijft van archeologisch on-
derzoek. Archeologisch onderzoek is dan ook niet noodzakelijk. De hoge verwachtings-
waarde is in dit bestemmingsplan vertaald naar een beschermende regeling. 

4.6  Cultuurhistorie 

In het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is bepaald dat in een ruimtelijk plan een be-
schrijving opgenomen moet worden van de manier waarop met de aanwezige cultuur-
historische waarden rekening is gehouden.  
 
De cultuurhistorische waarden in het gebied komen voort uit de ontwerpprincipes van 
de polder. De ondergrond was hierbij vaak bepalend voor de cultivering van hiervan. Bij 
het betreffende gebied was de ondergrond vooral geschikt voor glastuinbouw, hier is de 
verkaveling op aangepast. De kavels zijn hier klein en smal opgezet en op elk erf werd 
beplanting gerealiseerd. Door de kleine opzet en beplanting krijgt de het gebied een 
besloten karakter in vergelijking met de omgeving.  
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Met de karakteristieke structuren en kenmerken in de omgeving aanwezig, zoals de 
erfsingels en verkavelingspatronen worden in de landschappelijke inpassing, zoals be-
schreven in paragraaf 2.3, 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. De Natuurbeschermingswet 
regelt de bescherming van natuurgebieden. Dit gaat om op Europees niveau aangewe-
zen Natura 2000-gebieden. In de provinciale verordening worden gebieden die van be-
lang zijn voor het Natuur Netwerk Nederland (NNN) (Voorheen de Ecologische Hoofd-
structuur) beschermd. De bescherming van soorten en hun verblijfplaatsen is geregeld 
in de Flora- en faunawet. 
 
Gebiedsbescherming 
Het plangebied ligt in een intensief productiegebied, bestemd voor glastuinbouwbedrij-
ven. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft het Ketelmeer & Vossemeer en 
Zwarte Meer, dat op ruim 500 meter afstand ligt. Deze gebieden maken tevens deel uit 
van het NNN-gebieden. 
 
De ontwikkeling die in dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt leidt niet tot aan-
tasting van de natuurwaarden binnen het genoemde gebied. Er is namelijk sprake van 
een bestaande bedrijfssituatie, waarbij de bedrijfsactiviteiten niet worden uitgebreid. 
Van verkeerstoename is ook niet sprake. Gezien de aard en de omvang van de voorge-
stelde ontwikkelingen en de afstand van het plangebied tot beschermde gebieden, kan 
worden gesteld dat dit bestemmingsplan geen (significante) effecten op de natuurwaar-
den in de omgeving heeft 
 
Soortenbescherming 
Het plangebied betreft het bedrijfsperceel van een agrarisch bedrijf. Gelet op de versto-
ring wordt niet verwacht dat deze kavel een specifiek habitat is voor beschermde soor-
ten. In de omgeving is voldoende gelijkwaardig habitat aanwezig. Voor de ontwikkeling 
zijn geen ingrepen in aaneengesloten bebossingen, gebouwen of waardevolle watergan-
gen nodig. De uitvoering van het bestemmingsplan veroorzaakt geen conflicten met de 
Flora- en faunawet. 
 
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 die-
ren zo veel mogelijk te voorkomen. 
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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 ver-
schillende besluiten en documenten (onder andere Bevi, Bevb, Bevt). Risico's zijn inzich-
telijk gemaakt op de risicokaart die per provincie wordt bijgehouden. 
 
Uit de risicokaart blijkt dat er in de directe omgeving van het plangebied één risicobron 
aanwezig is. Het betreft een gastank op het perceel Zwartemeerweg 7 dat op 600 meter 
afstand ligt. Het plangebied ligt ver buiten de invloedssfeer (25 meter) van deze tank. 
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 ni-
veaus 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 minder dan 15 µg/m3 en een gemiddelde concentratie stikstofdioxide (NO2) van 
minder dan 8 µg/m3. De norm voor beide stoffen ligt op 40 µg/m3 (jaargemiddelde con-
centratie vanaf 2015). In de huidige situatie is dus sprake van een goede luchtkwaliteit. 
 
Voor bepaalde initiatieven is bepaald dat deze 'niet in betekende mate' bijdragen aan de 
verslechtering van de luchtkwaliteit. Woningbouwlocaties (tot 1.500 woningen) komen 
hiervoor in aanmerking. Het toevoegen van een bedrijfswoning draagt dus zeker niet in 
betekende mate bij aan een verslechtering van de luchtkwaliteit. Het aspect luchtkwali-
teit vormt dan ook geen belemmeringen voor dit bestemmingsplan. Dit aspect heeft 
geen gevolgen voor het bestemmingsplan. 

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 rele-
vante zones over het plangebied. 
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4.11  Verkeer en parkeren  

Een ruimtelijke ontwikkeling mag niet leiden tot knelpunten, verkeersonveilige situaties 
of een gebrek aan parkeerruimte. Voor de verkeersbewegingen en parkeerplaatsen 
worden de CROW-kencijfers gehanteerd.  
 
Verkeersafwikkeling 
De ontwikkeling mag niet leiden tot knelpunten of tot onveilige situaties in de verkeers-
afwikkeling. Het plangebied is direct ontsloten via een bestaande ontsluiting op de Zwar-
temeerweg. Deze heeft ruim voldoende capaciteit voor het bedrijf. De verkeerssituatie 
ter plaatse is overzichtelijk. Er is namelijk sprake van een rechte 60 km-weg. Vanuit de 
inrit is zowel in oostelijke- als westelijke richting voldoende zicht op de weg. Het betreft 
een secundaire weg die voornamelijk bestemd is voor landbouwverkeer en wordt dan 
ook voornamelijk gebruikt door landbouw voertuigen en auto's.  Figuur 4 illustreert dit. 
Er is bovendien een vrijwel directe verbinding met de provinciale weg N50. 
 

 
Figuur 4. Verkeerssituatie ter plaatse 
 
Parkeren 
Voor de bedrijfswoning moet in het plangebied  drie parkeerplaatsen gerealiseerd wor-
den. Uitgangspunt is parkeren op eigen erf. De gemiddelde parkeerbehoefte voor vrij-
staande koopwoningen is op basis van de publicatie 'Kencijfers parkeren en verkeersge-
neratie (publicatie 317, oktober 2012)' van het CROW 2,4. Deze parkeernorm geldt voor 
het plangebied, omdat hier sprake is van een 'niet stedelijk gebied' en 'buitengebied'. Op 
het terrein is voldoende ruimte om te voorzien in voldoende parkeergelegenheid. Aan 
de oostzijde van het terrein ligt een bestaande parkeerplaats.   
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HOOFDSTUK 5  JURIDISCHE VORMGEVING 

5.1  Algemeen 

Het bestemmingsplan voldoet aan alle vereisten die zijn opgenomen in de Wet ruimte-
lijke ordening (Wro), het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) en de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo). Het voldoet aan de Standaard Vergelijkbare Bestem-
mingsplannen (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  Toelichting op de bestemmingen 

Agrarisch 
Het plangebied houdt de bestemming 'Agrarisch'. Binnen deze bestemming wordt nu 
een bedrijf met bedrijfswoning mogelijk gemaakt. Binnen het bestemmingsvlak is een 
bedrijfswoning bijhorend bij het bedrijf toegestaan. De regels ten aanzien van de be-
bouwing is afgestemd op de beheersverordening Landelijk gebied.  
 
Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog 
Op het plangebied geldt in overeenstemming met het gemeentelijk archeologiebeleid de 
dubbelbestemming 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog'. Binnen deze 
bestemming moeten voor gebouwen en werken groter dan 500 m2 en waarbij bodemin-
grepen dieper dan 50 centimeter plaatsvinden, een archeologisch onderzoek plaatsvin-
den. 
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HOOFDSTUK 6  UITVOERBAARHEID 

Wettelijk bestaat de verplichting om inzicht te geven in de uitvoerbaarheid van een be-
stemmingsplan. In dat verband wordt een onderscheid gemaakt tussen de maatschap-
pelijke en de economische uitvoerbaarheid. 

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

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 voorontwerpbe-
stemmingsplan. Ook heeft in deze periode vooroverleg plaats gevonden met de over-
legpartners. De provincie Flevoland en waterschap Zuiderzeeland hebben van deze gele-
genheid gebruik gemaakt.  
De provincie kan instemmen met de plannen zoals beschreven in het voorontwerp en 
zien geen reden om vanuit provinciaal belang in te grijpen in de verdere procedure.  
Het waterschap heeft ten aanzien van het beleidsthemas 'Schoon water' die voor de 
ontwikkeling van toepassing is een opmerking c.q. aanvulling. De reactie is als bijlage 4 
bij de toelichtig toegevoegd. De toelichting van dit bestemmingsplan is naar aanleiding 
van de reactie aangepast.  
 
Zienswijzen 
Vervolgens is het ontwerpbestemmingsplan voor zes weken ter inzage gelegd. Tijdens 
deze periode kon een ieder zienswijzen tegen het bestemmingsplan kenbaar maken. 
Van deze gelegenheid is geen gebruikt gemaakt. Er zijn geen zienswijzen ingediend.  
 
Vaststelling 
Op 18 april 2017 heeft de gemeenteraad van Noordoostpolder het bestemmingsplan 
ongewijzigd vastgesteld. Uiteindelijk is tegen het bestemmingsplan 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 betreft een particulier initiatief, waarmee de gemeente geen directe 
financiële bemoeienis heeft. Aangenomen wordt dat deze over de financiële middelen 
beschikt om het plan uit te kunnen voeren en alle kosten voor de uitvoering voor reke-
ning neemt.  De kosten voor de procedure worden verhaald via leges.  Hiermee wordt 
het plan financieel haalbaar geacht. 
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Grondexploitatie 
Doel van de in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) opgenomen grondexploitatieregeling 
is het bieden van ruimere mogelijkheden voor het kostenverhaal en het creëren van 
meer sturingsmogelijkheden. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de publiek-
rechtelijke weg via een exploitatieplan en de privaatrechtelijke weg in de vorm van 
overeenkomsten. In het geval van een exploitatieplan kan de gemeente eisen en regels 
stellen voor de desbetreffende gronden, woningbouwcategorieën en fasering. Bij de 
privaatrechtelijke weg worden dergelijke afspraken in een (anterieure) overeenkomst 
vastgelegd. 
De gemeente moet, volgens de grondexploitatieregeling in de Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), de gemaakte gemeentelijke kosten ver-
halen op de initiatiefnemers van de ontwikkeling. Dit geldt overigens alleen wanneer 
sprake is van bouwplannen, zoals opgenomen in het Bro.  
 
Het bouwplan dat dit bestemmingsplan mogelijk maakt is aangemerkt als een bouwplan 
in de zin van het Bro. Het is daarom in beginsel verplicht om een exploitatieplan vast te 
stellen, tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd is. Hiervoor zijn overeenkomsten 
gesloten. Van het opstellen van een exploitatieplan wordt derhalve afgezien. 
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MEMO 

 

 

Van : Bjorn Loenis 

Project : Zwartemeerweg 5 te Ens 

Opdrachtgever : Dhr. Faber 

   

Datum : 8 juli 2016 

Aan : Dhr. Faber 

   

Betreft : Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

 

Aanleiding 

Het plan voorziet in de realisatie van een nieuwe bedrijfswoning aan de Zwartemeerweg 5 te Ens (gemeente 

Noordoostpolder). Woningen zijn volgens de Wet geluidhinder geluidsgevoelige functies waarvoor, indien deze 

gelegen zijn binnen de geluidszone van een gezoneerde weg, akoestisch onderzoek uitgevoerd moet worden. 

De situatie is gelegen binnen de geluidszone van de Zwartemeerweg en de Drietorensweg. 

 

Toetsingskader 

Normstelling 

Langs alle wegen  met uitzondering van 30 km/h-wegen en woonerven  bevinden zich op grond van de Wet 

geluidhinder (Wgh) geluidszones waarbinnen de geluidhinder vanwege de weg moet worden getoetst. De 

breedte van de geluidszone is afhankelijk van het aantal rijstroken en van binnen- of buitenstedelijke ligging. 

De geluidhinder wordt berekend aan de hand van de Europese dosismaat Lden (Lday-evening-night). Deze dosismaat 

wordt weergegeven in dB. Deze waarde vertegenwoordigt het gemiddelde geluidsniveau over een etmaal. 

 

Nieuwe situaties 

Voor de geluidsbelasting aan de buitengevels van woningen binnen de wettelijke geluidszone van een weg 

geldt een voorkeursgrenswaarde van 48 dB. In bepaalde gevallen is vaststelling van een hogere waarde 

mogelijk. Hogere grenswaarden kunnen alleen worden verleend nadat is onderbouwd dat maatregelen om de 

geluidsbelasting aan de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen terug te dringen onvoldoende doeltreffend 

zijn, dan wel overwegende bezwaren ontmoeten van stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige, 

landschappelijke of financiële aard. Deze hogere grenswaarde mag de uiterste grenswaarde niet te boven gaan. 

De uiterste grenswaarde is op grond van artikel 83 Wgh afhankelijk van de ligging van de woningen (binnen- of 

buitenstedelijk). Voor de beoogde buitenstedelijke ontwikkeling voor een bedrijfswoning geldt een maximaal 

toelaatbare hogere waarde van 58 dB voor wegverkeerslawaai. 

 

Aftrek ex artikel 3.4 RMG 2012 

Krachtens artikel 3.4 van het Reken- en Meetvoorschrift Geluidhinder (RMG) 2012 mag het berekende 

geluidsniveau van het wegverkeer worden gecorrigeerd in verband met de verwachting dat motorvoertuigen in 

de toekomst stiller zullen worden. Voor wegen met een representatief te achten snelheid lager dan 70 km/u 

geldt een aftrek van 5 dB. Op zowel de Zwartemeerweg als op de Drietorensweg geldt een maximum snelheid 

van 60 km/u. 

 

Uitgangspunten 

De ontwikkeling is gelegen binnen de wettelijke geluidszone van de Zwartemeerweg en de Drietorensweg. 

Beide hebben een geluidszone van 250 m uitgaande van een enkele rijloper en een buitenstedelijke ligging. De 
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woning zal uit maximaal drie bouwlagen (begane grond, eerste verdieping en tweede verdieping) bestaan. 

Zodoende is een berekening uitgevoerd voor de waarneemhoogten 1,5 meter, 4,5 meter en 7,5 meter. 

 

Intensiteiten 

Voor het akoestisch onderzoek dienen de verkeersintensiteiten voor het jaar 2027 gehanteerd te worden. Voor 

de Drietorensweg is de opgegeven verkeersintensiteit voor het prognosejaar 2020 uit het akoestisch onderzoek 

“Woningbouw Ens-Oost” als basis gebruikt. Deze verkeersintensiteit (1.410 mvt/etmaal) is opgehoogd naar het 

nu relevante prognosejaar 2027 op basis van een autonome groei van 1% per jaar. Dit leidt tot een 

verkeersintensiteit van 1.510 mvt/etmaal. Voor de Zwartemeerweg zijn geen verkeersintensiteiten bekend. 

Hiervoor is op basis van het aantal aanliggende functies en de functie binnen de wegenstructuur een 

verkeersintensiteit geschat op 2.000 mvt/etmaal. Voor de voertuig- en etmaalverdeling zijn de 

standaardverdelingen aangehouden voor landelijke ontsluitingswegen. Deze verdelingen zijn opgenomen in de 

volgende tabel. 

 

Tabel 1  Voertuig- en etmaalverdeling 

Weg Voertuigverdeling (%) 
(Licht/Middelzwaar/Zwaar)1 

Dag-, avond-, nachtpercentages2 

Landelijke 
ontsluitingswegen 

Dagperiode: 91,08/6,42/2,50 
Avondperiode: 91,08/6,42/2,50 
Nachtperiode: 91,08/6,42/2,50 

6,70/2,70/1,10 

 

Maximumsnelheid en wegverharding 

Beide wegen kennen een maximum snelheid van 60 km/u. Ten aanzien van de wegdekverharding is zowel voor 

de Zwartemeerweg als de Drietorensweg uitgegaan van dicht asfaltbeton. 

 

Onderzoek en resultaten 

Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens Standaard Rekenmethode I (SRM I) conform het Reken- en 

Meetvoorschrift Geluidhinder 2012. Allereerst is de geluidbelasting op de gevel bepaald. Hierbij is ten opzicht 

van beide wegen de kortste afstand tussen de as van de weg en de gevel opgenomen zoals blijkt uit 

erfinrichtingstekening (d.d. 24 mei 2016, Boes + Kok B.V.). Ten opzichte van de Zwartemeerweg bedraagt deze 

afstand 29,8 meter en ten opzichte van de Drietorensweg 66,0 meter. Ten slotte is, indien sprake is van een 

geluidbelasting onder de 48 dB, bepaald hoe nog geschoven kan worden met de locatie van de woning zonder 

dat de voorkeursgrenswaarde overschreden zal worden. De rekenbladen zijn opgenomen in de bijlage. 

 

Uit de berekeningen ten aanzien van de erfinrichtingstekening blijkt ten opzichte van de Zwartemeerweg een 

maximale geluidbelasting van 48 dB. Deze geluidsbelasting is berekend op de eerste en tweede verdieping. De 

voorkeursgrenswaarde wordt niet overschreden. Het is echter niet mogelijk de woning dichter naar de weg te 

verplaatsen zonder dat een vervolgprocedure in het kader van de Wgh noodzakelijk is. 

 

Ten aanzien van de Drietorensweg blijkt, gerekend op de gevel zoals opgenomen in de erfinrichtingstekening, 

een maximale geluidbelasting van 42 dB. Deze geluidsbelasting is berekend op de eerste en tweede verdieping. 

De woning kan dichter op de as van de weg worden gesitueerd zonder dat de voorkeursgrenswaarde van 48 

overschreden zal worden. Middels een contourberekening is bepaald dat de woning opgeschoven kan worden 

tot een afstand van ten minste 24,8 meter uit de as van de Drietorensweg. 

 

Conclusie 

Uit de berekeningen blijkt dat, uitgaande van de opgestelde erfinrichtingstekening, zal worden voldaan aan de 

voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Een vervolgprocedure in het kader van de Wgh is niet benodigd. Ten aanzien 

van de Drietorensweg zou de woning nog verplaatst kunnen worden tot ten minste 24,8 meter uit de as van de 

weg. Ook dan zal nog sprake zijn van een geluidbelasting van te hoogste de voorkeursgrenswaarde. 

                                                                   
1 Dagperiode = 07.00 – 19.00, avondperiode = 19.00 – 23.00, nachtperiode = 23.00 – 07.00 
2 Percentages van etmaalintensiteit per gemiddeld uur per periode 
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Bijlagen 

 

 

 

 



<Nummer><Nieuw Project>

Ontvanger : Begane grond Waarneemhoogte [m] :    1,5

Rijlijn : Zwartemeerweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 29,80
Verhardingsbreedte [m] : 2,50 Afstand schuin [m] : 29,81
Bodemfactor [-] : 0,84 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 2000,00
% 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     60 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   91,08   91,08   91,08     60 0,00   69,36   65,41   61,51
3 Middelzware Motorvoert...    6,42    6,42    6,42     60 0,00   63,49   59,55   55,65
4 Zware Motorvoertuigen    2,50    2,50    2,50     60 0,00   62,27   58,32   54,42
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   70,99   67,04   63,14
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 50,60
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 46,65
D_afstand : 14,74 LAeq, nacht : 42,75
D_lucht : 0,21 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 4,00 Lden, excl. Art.110g [dB] :   52
D_meteo : 1,44 Lden, incl. Art.110g [dB] :   47

23-8-2016 16:31:21, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00



<Nummer><Nieuw Project>

Rijlijn : Drietorensweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 66,00
Verhardingsbreedte [m] : 2,50 Afstand schuin [m] : 66,00
Bodemfactor [-] : 0,93 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 1510,00
% 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     60 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   91,08   91,08   91,08     60 0,00   68,14   64,19   60,29
3 Middelzware Motorvoert...    6,42    6,42    6,42     60 0,00   62,27   58,33   54,43
4 Zware Motorvoertuigen    2,50    2,50    2,50     60 0,00   61,05   57,10   53,20
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   69,77   65,82   61,92
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 43,46
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 39,51
D_afstand : 18,20 LAeq, nacht : 35,61
D_lucht : 0,43 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 5,26 Lden, excl. Art.110g [dB] :   44
D_meteo : 2,42 Lden, incl. Art.110g [dB] :   39

23-8-2016 16:31:21, blz.  2Standaard rekenmethode 1 V2.00



<Nummer><Nieuw Project>

Ontvanger : 1ste Waarneemhoogte [m] :    4,5

Rijlijn : Zwartemeerweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 29,80
Verhardingsbreedte [m] : 2,50 Afstand schuin [m] : 30,04
Bodemfactor [-] : 0,84 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 2000,00
% 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     60 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   91,08   91,08   91,08     60 0,00   69,36   65,41   61,51
3 Middelzware Motorvoert...    6,42    6,42    6,42     60 0,00   63,49   59,55   55,65
4 Zware Motorvoertuigen    2,50    2,50    2,50     60 0,00   62,27   58,32   54,42
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   70,99   67,04   63,14
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 52,03
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 48,09
D_afstand : 14,78 LAeq, nacht : 44,19
D_lucht : 0,21 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 3,25 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 0,72 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48

23-8-2016 16:31:21, blz.  3Standaard rekenmethode 1 V2.00



<Nummer><Nieuw Project>

Rijlijn : Drietorensweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 66,00
Verhardingsbreedte [m] : 2,50 Afstand schuin [m] : 66,11
Bodemfactor [-] : 0,93 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 1510,00
% 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     60 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   91,08   91,08   91,08     60 0,00   68,14   64,19   60,29
3 Middelzware Motorvoert...    6,42    6,42    6,42     60 0,00   62,27   58,33   54,43
4 Zware Motorvoertuigen    2,50    2,50    2,50     60 0,00   61,05   57,10   53,20
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   69,77   65,82   61,92
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 45,60
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 41,65
D_afstand : 18,20 LAeq, nacht : 37,75
D_lucht : 0,43 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 4,15 Lden, excl. Art.110g [dB] :   47
D_meteo : 1,38 Lden, incl. Art.110g [dB] :   42

23-8-2016 16:31:21, blz.  4Standaard rekenmethode 1 V2.00



<Nummer><Nieuw Project>

Ontvanger : 2de Waarneemhoogte [m] :    7,5

Rijlijn : Zwartemeerweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 29,80
Verhardingsbreedte [m] : 2,50 Afstand schuin [m] : 30,55
Bodemfactor [-] : 0,84 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 2000,00
% 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     60 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   91,08   91,08   91,08     60 0,00   69,36   65,41   61,51
3 Middelzware Motorvoert...    6,42    6,42    6,42     60 0,00   63,49   59,55   55,65
4 Zware Motorvoertuigen    2,50    2,50    2,50     60 0,00   62,27   58,32   54,42
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   70,99   67,04   63,14
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 52,29
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 48,34
D_afstand : 14,85 LAeq, nacht : 44,44
D_lucht : 0,22 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 3,15 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 0,48 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48

23-8-2016 16:31:21, blz.  5Standaard rekenmethode 1 V2.00



<Nummer><Nieuw Project>

Rijlijn : Drietorensweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 66,00
Verhardingsbreedte [m] : 2,50 Afstand schuin [m] : 66,34
Bodemfactor [-] : 0,93 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 1510,00
% 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     60 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   91,08   91,08   91,08     60 0,00   68,14   64,19   60,29
3 Middelzware Motorvoert...    6,42    6,42    6,42     60 0,00   62,27   58,33   54,43
4 Zware Motorvoertuigen    2,50    2,50    2,50     60 0,00   61,05   57,10   53,20
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   69,77   65,82   61,92
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 46,16
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 42,21
D_afstand : 18,22 LAeq, nacht : 38,31
D_lucht : 0,44 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 3,99 Lden, excl. Art.110g [dB] :   47
D_meteo : 0,96 Lden, incl. Art.110g [dB] :   42

23-8-2016 16:31:21, blz.  6Standaard rekenmethode 1 V2.00



<Nummer><Nieuw Project>

Ontvanger : 48 dB contour Waarneemhoogte [m] :    4,5

Rijlijn : Drietorensweg

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 24,80
Verhardingsbreedte [m] : 2,50 Afstand schuin [m] : 25,08
Bodemfactor [-] : 0,81 Afstand kruispunt [m] :  0,00
Objectfractie [-] : 0,00 Afstand obstakel [m] :  0,00
Zichthoek [grad] :  127
Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 1510,00
% 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     60 0,00    0,00    0,00    0,00
2 Lichte Motorvoertuigen   91,08   91,08   91,08     60 0,00   68,14   64,19   60,29
3 Middelzware Motorvoert...    6,42    6,42    6,42     60 0,00   62,27   58,33   54,43
4 Zware Motorvoertuigen    2,50    2,50    2,50     60 0,00   61,05   57,10   53,20
5 Bromfietsen    0,00    0,00    0,00     50 0,00    0,00    0,00    0,00

Totaal  100,00  100,00  100,00   69,77   65,82   61,92
C_optrek -- -- --

Resultaten in dB(A)
C_reflectie : 0,00 LAeq, dag : 52,00
C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 48,05
D_afstand : 13,99 LAeq, nacht : 44,15
D_lucht : 0,18 Aftrek Art.110g [dB] :    5
D_bodem : 2,98 Lden, excl. Art.110g [dB] :   53
D_meteo : 0,61 Lden, incl. Art.110g [dB] :   48

23-8-2016 16:31:57, blz.  1Standaard rekenmethode 1 V2.00
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datum 8-6-2016
dossiercode    20160608-37-13133

Geachte heer/mevrouw J. Posthumus,

U heeft de digitale watertoets doorlopen op de website www.dewatertoets.nl. De samenvatting in de email bevat de gegeven
antwoorden op de vragen. Op basis van deze toets volgt u de normale procedure.

Uitgangspuntennotitie
Hierbij ontvangt u alvast de uitgangspuntennotitie voor de normale procedure van de watertoets. Deze notitie is automatisch
gegenereerd op basis van de door u gegeven antwoorden en het ingetekende plangebied. Deze uitgangspuntennotitie bevat de
voor uw plan relevante waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieën en randvoorwaarden van Waterschap Zuiderzeeland
die u kunt gebruiken bij het ruimtelijk laten meewegen van het waterbelang en bij het opstellen van de waterparagraaf in de
ruimtelijke onderbouwing van uw plan.

Vooroverleg wateradvies
Met de digitale watertoets heeft u Waterschap Zuiderzeeland op de hoogte gebracht van het ruimtelijk plan, hiermee doet u nog
geen aanvraag voor een wateradvies. Dit betekent dat u, aanvullend op de digitale watertoets, in het kader van het ambtelijk
vooroverleg, als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de Ruimtelijke ordening een aanvraag voor een wateradvies moet
indienen bij Waterschap Zuiderzeeland. Ook is het mogelijk om telefonisch contact op te nemen om informatie in te winnen of
een afspraak te maken.

Team Waterprocedures
Waterschap Zuiderzeeland 
Lindelaan 20
Postbus 229
8200 AE Lelystad
(0320) 274911
watertoets@zuiderzeeland.nl

_________________________________________________________________________

Uitgangspuntennotitie normale procedure

1. Inleiding

Sinds 1 november 2003 is de toepassing van de watertoets wettelijk verplicht door de verankering in het Besluit op de
ruimtelijke ordening 1985. De watertoets heeft betrekking op alle grond- en oppervlaktewateren en behandelt alle van belang
zijn de waterhuishoudkundige aspecten (naast veiligheid en wateroverlast ook bijvoorbeeld waterkwaliteit en verdroging). De
watertoets is een belangrijk procesinstrument om het belang van water een evenwichtige plaats te geven in de ruimtelijke
ordening. Uit de waterparagraaf blijkt de betrokkenheid van de waterbeheerder in het planproces en de wijze waarop het
wateradvies van de waterbeheerder is meegenomen in de uitwerking van het plan.

De watertoetsprocedure kan op drie manieren gevolgd worden: de procedure geen waterbelang, de korte procedure en de
normale procedure. Welke procedure gevolgd moet worden hangt af van de implicaties van het ruimtelijk plan voor de
waterhuishouding. De procedure geen waterbelang en de korte procedure zijn bedoeld voor ruimtelijke plannen met beperkte
gevolgen voor de waterhuishouding. Bij deze twee procedures kan de watertoets volledig digitaal doorlopen worden. De
normale procedure is gericht op ruimtelijke plannen met relatief vergaande consequenties voor de waterhuishouding. In dit
geval is actieve betrokkenheid van Waterschap Zuiderzeeland nodig. Deze uitgangspuntennotitie dient als goede basis voor het
overleg.

De relevante randvoorwaarden voor het plan zijn gerangschikt onder zeven streefbeelden ingedeeld op basis van de drie
waterthema's 'Veiligheid, Voldoende Water en Schoon Water'. Van streefbeeld naar randvoorwaarde vindt u het uitgangspunt,
dat het vertrekpunt vormt bij de verwezenlijking van het streefbeeld. U krijgt op deze manier een goed overzicht van de
randvoorwaarden en kan eveneens herleiden waarop deze gebaseerd zijn.



2. Inhoudelijke opmerkingen ten behoeve van de waterparagraaf

2.1. Thema veiligheid 

2.1.1. Veiligheid - primaire waterkeringen op orde

Streefbeeld
Het buitenwater is een reële bedreiging voor de veiligheid in Flevoland. Waterkeringen beschermen Flevoland tegen deze
bedreiging. Het waterschap wil de veiligheid ook in de toekomst blijven waarborgen. Door te werken aan veilige, robuuste en
duurzame waterkeringen anticipeert het waterschap op sociale ruimtelijke, economische en klimatologische ontwikkelingen.

2.1.2 Veiligheid Regionale waterkeringen op orde

Regionale keringen kunnen zowel binnen als buitendijks liggen. De binnendijkse Knardijk, een zogeheten
compartimenteringsdijk, scheidt Zuidelijk en Oostelijk Flevoland, om de gevolgen van een overstroming te beperken.
Buitendijkse regionale keringen beschermen buitendijkse gebieden tegen hoog water.

Het plangebied ligt niet buitendijks.

Het plangebied ligt niet in een keurzone van de waterkering. Op basis van de ingevoerde gegevens over het plangebied zijn er
geen uitgangspunten voor het thema veiligheid van toepassing.

2.2. Thema Voldoende Water

2.2.1 Wateroverlast

Streefbeeld
 Het watersysteem, zowel in landelijk als in stedelijk gebeid, is in 2015 op orde. Het hele beheergebied voldoet aan de
vastgestelde normen.

Uitgangspunt wateroverlast
Het waterschap streeft naar een robuust watersysteem dat de effecten van toekomstige klimaatveranderingen en bodemdaling
kan opvangen. De planontwikkeling is gelegen in een watersysteem dat op basis van de toetsing in 2012 voldoet aan de
normering voor wateroverlast. Een dergelijk systeem kan het water verwerken tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten.

Het verharden van grond met bebouwing of bestrating leidt tot een versnelling van de afvoer van neerslag naar het
watersysteem. Waar het verharde oppervlak als gevolg van een ruimtelijke ontwikkeling toeneemt, dienen compenserende
maatregelen te worden genomen om piekafvoeren te verwerken. Afwenteling op omliggende gebieden wordt voorkomen en de
bergingsruimte in het watersysteem blijft behouden.

Randvoorwaarde(n) wateroverlast
Het plangebied is gelegen in het landelijk gebied. Het verhard oppervlak neemt als gevolg van de ontwikkeling netto met circa
350 m2 m2 toe. Indien deze toename groter of gelijk is aan 2500 m2 dan is compensatie noodzakelijk.

Ontwerprichtlijnen compensatie toename verharding
De oppervlakte te realiseren waterberging is gerelateerd aan de maximaal toelaatbare peilstijging in het peilvak en de netto
oppervlakte nieuw te realiseren verharding. Uw plangebied is gelegen in een peilgebied waarbij 5,0% van de netto toename aan
verharding* als open water moet worden gecompenseerd. Bij de hantering van de bergingsnorm (onderdeel van beleidsregel
compensatie toename verharding en versnelde afvoer) gaat het om het benodigde oppervlak open water op de hoogte van het
streefpeil.

* Indien in de tekst sprake is van meerdere opgegeven percentages voor compensatie van de toename van verharding dan
betekent dit dat uw plangebied zich over meerdere peilgebieden uitstrekt. Het percentage kan namelijk per peilgebied



verschillen.

Indien (vanwege lange termijn ontwikkelingen) een inrichtingsplan nog niet is uitgewerkt, wordt voor een indicatieve berekening
van aan te leggen berging de toename van het verhard oppervlak ingeschat. Voor een bedrijventerrein wordt uitgegaan van een
verhard oppervlak van 90% van het uitgeefbaar terrein (60% daken en 30% wegen en terreinen). Voor een woonwijk is dit een
verhard oppervlak van 45% van het uitgeefbaar terrein (30% daken en 15% wegen en terreinen).

Oplossingen voor eventuele waterhuishoudkundige problemen dienen bij voorkeur in het eigen projectgebied gevonden te
worden. Indien dit niet mogelijk is, dient dichtbij het projectgebied compensatie gezocht te worden. Dit moet binnen hetzelfde
peilgebied zijn of eventueel benedenstrooms. De compensatie wordt niet later gerealiseerd dan de uitvoering van de rest van
het plan. De reeds aanwezige ruimte voor berging mag niet afnemen.

Bij plannen waarbij meer dan 250.000 m2 verharding wordt toegevoegd, kan niet worden volstaan met de bergingsnorm. Dan is
het nodig om de te realiseren compensatie door middel van een model te toetsen aan de normering wateroverlast Flevoland. U
kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te bespreken.

Indien overwogen wordt om het plangebied te voorzien van één of meerdere stuwen dan moet door middel van een specifieke
maatwerkberekening worden aangetoond dat er voldoende gecompenseerd wordt zodat de afvoer gelijk blijft en/of geen sprake
is van afname van bergingscapaciteit in het oorspronkelijke peilgebied. U kunt contact opnemen met het waterschap om de
aanpak te bespreken.

Bij een nieuwe ontwikkeling die gelegen is in een natuurgebied en waarbij meer dan 2500 m2 verharding wordt toegevoegd is
de bergingsnorm niet van toepassing. Hierbij is een maatwerkberekening nodig om aan te tonen dat de toekomstige afvoer bij
maatgevende gebeurtenissen gelijk blijft aan de huidige afvoer. U kunt contact opnemen met het waterschap om de aanpak te
bespreken.

2.2.2 Goed functionerend watersysteem

Streefbeeld
Het watersysteem zorgt in normale situaties voor een goede doorstroming en afwatering in het beheergebied en maakt het
realiseren van het (maatschappelijk) gewenste grond- en oppervlaktewaterwaterregime (GGOR) mogelijk. Waterschap
Zuiderzeeland streeft er naar dat de feitelijke situatie van het watersysteem overeenkomt met de legger. Op die manier kan het
waterschap weloverwogen anticiperen op en reageren in extreme situaties.

Randvoorwaarde(n) goed functionerend watersysteem

[/ALS_kunstwerken=ja]

Indien een watergang smaller is dan 24 meter, dan zal in principe rijdend onderhoud mogelijk moeten worden gemaakt. Een
watergang dient dan voorzien te zijn van een goed bereikbare obstakelvrije werkstrook van minimaal 5 meter breed:

- aan één zijde van een watergang met een waterbreedte tot en met 12 meter;
- aan weerszijden van een watergang met een waterbreedte van 12 tot 24 meter.

Bij een talud van 1:4 of flauwer is geen onderhoudsstrook nodig. Voor watergangen breder dan 24 meter is varend onderhoud
een mogelijkheid. Bij bruggen is de minimaal benodigde doorvaarthoogte 1,5 meter en de minimum doorvaartbreedte 3,00
meter. Verder zijn er te waterlaat plaatsen nodig. Er kan in verband met de extra kosten alleen goed onderbouwd gekozen
worden voor varend onderhoud.

In alle gevallen wordt rekening gehouden met een benodigde doorrijhoogte onder bruggen van 4 meter ten behoeve van
onderhoudsmateriaal.

Houdt de beschoeiing zoveel mogelijk uniform. De verankering dient minimaal dezelfde levenduur te hebben als de beschoeiing
zelf.

2.2.3 Anticiperen op watertekort



Streefbeeld
Het waterschap wil een robuust watersysteem dat voorbereid is op de effecten van toekomstige klimaatveranderingen. Tot nu
toe ligt de nadruk bij klimaatveranderingen met name op meer extreme neerslag en stijging van de zeespiegel. Ook extreem
droge periodes zullen echter vaker voor komen. Het robuuste watersysteem dat het waterschap nastreeft moet hier ook op
anticiperen.

Ten behoeve van de planontwikkeling is geen bronnering van grondwater nodig.

Er wordt in het plan geen gebruikt gemaakt van bodemenergie, ofwel warmte koude opslag.

Bij deze planontwikkeling zal geen grondwater worden onttrokken ten behoeve van beregening, veedrenking of bedrijfsmatige
toepassingen.

2.3. Thema Schoon Water

2.3.1 Goede structuurdiversiteit

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

Negatieve chemische beïnvloeding van de ecologische (water)kwaliteit of het ecologische functioneren van wateren, door
ruimtelijk ontwikkelingen wordt voorkomen, omdat compensatie zeer beperkt mogelijk is. Compensatie voor verslechtering van
ecologische omstandigheden en/of van waterkwaliteit is maatwerk en vindt altijd plaats in overleg met het waterschap. Bij
compensatie van delen van KRW-waterlichamen moeten binnen hetzelfde waterlichaam die trajecten gekozen worden die qua
abiotiek en biotiek vergelijkbaar zijn met de oorspronkelijke kenmerken van het te compenseren KRW-water. Voor
niet-KRW-wateren kan compensatie, in sommige gevallen buiten hetzelfde watersysteem uitgevoerd worden.

 

Het verdient de voorkeur om bomen niet direct langs de oever te planten. Indien dit toch gebeurt, worden bomen ten behoeve
van de waterkwaliteit aan de noord- en oostzijde van het water geplant. Dit maakt voldoende licht inval mogelijk.

[ALS_nieuw water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]Grotere waterpartijen en plassen worden onderscheiden in diepe en
ondiepe waterplassen. Ondiepe plassen variëren in diepte tot 4 meter. Diepe plassen zijn meer dan 4 meter diep. Bij beide
typen is een goede verhouding tussen ondiepe en dieper delen noodzakelijk voor een goed chemisch en ecologisch
functioneren.

Grotere waterpartijen hebben een waterdiepte van minimaal 1,5 meter bij streefpeil (mede i.v.m. stabiliteit); plaatselijk zijn
verdiepingen van de waterbodem tot een diepte van 2,5 meter gewenst. Afhankelijk van de grootte en de functie kan de
voorkeur worden gegeven aan een geïsoleerde diepe (recreatie)plas of een (kleinere) met het watersysteem verbonden
ondiepe plas (met meer ruimte voor vegetatie).

Ondiepe plassen worden omzoomd door brede gordels van boven het water uitstekende planten, bevatten eilandjes en zijn 0 -
2,5 m diep. 15 tot 30 % van het areaal van grote waterpartijen en plassen is minimaal 1,5 m. diep. De rest (70 tot 85%) van het
areaal is dus ondieper dan 1,5 m. Afhankelijk van de functie kan een uitzondering worden gemaakt. Bijvoorbeeld bij een
vaarfunctie, waarbij een diepte van meer dan 3 meter gewenst is, om overmatige waterplantengroei te voorkomen.

In diepe plassen wordt 30% van het oeverareaal ingericht als rietzone met aansluitend een waterfase van 0,8 - 2,0 meter diep
(afhankelijk van het doorzicht). De rest van de diepe plas mag max. 10 m. diep zijn.[/ALS_nieuw
water=ja||flauwe_oevers=ja||water dempen=ja]

 2.3.2 Goede oppervlaktewaterkwaliteit

Streefbeeld
 Het grond- en oppervlaktewater biedt leef-, verblijf-, en voortplantingsmogelijkheden voor de (aquatische) flora en fauna in het
beheergebied. De chemische toestand van deze wateren vormt hier geen belemmering voor.

In het ontwerp van het watersysteem wordt uitgegaan van het principe 'schoon houden, scheiden, zuiveren'.



Randvoorwaarde(n)
Conform de Waterwet (Ww) is het verboden om zonder vergunning afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen in welke
vorm dan ook te brengen in oppervlaktewateren. Schoon regenwater mag zonder waterstaatswerk direct geloosd worden op
oppervlaktewater. Indien hiervoor een voorziening zoals een drain of buis wordt aangebracht is hiervoor een een vergunning
nodig.

Lozingen op oppervlaktewater als gevolg van uitlogende materialen verwerkt in bouwwerken (bijv. zinken of koperen daken) zijn
vergunningplichtig. Lozingen op kwetsbaar water van alle typen oppervlakken gemaakt van uitlogende materialen worden
verboden door het waterschap.[ALS_kunstwerken=ja][/ALS_kunstwerken=ja]

2.3.3 Goed omgaan met afvalwater

Streefbeeld
 Veel menselijke activiteiten hebben een negatief effect op de kwaliteit van het water doordat ze water verontreinigen. Het
waterschap zorgt met de behandeling van afvalwater dat zo veel mogelijk van deze effecten teniet worden gedaan.

Uitgangspunt(en)
Voor nieuw te ontwikkelen terreinen geldt dat het hemelwater niet naar een centrale rioolwaterzuivering wordt afgevoerd maar in
of in de nabijheid van het plangebied wordt verwerkt.

Voor bestaande gebieden wordt gestreefd naar het afkoppelen van verhard oppervlak. Het ombouwen van bestaande stelsels
naar "zuiverend" gescheiden stelsels heeft een sterke voorkeur. Afstromend regenwater van vervuilde oppervlakken wordt
gezuiverd.

Randvoorwaarde(n)

Bij nieuwbouwgebieden is de aanleg van een "zuiverend" gescheiden rioolstelsel een voorwaarde.

In bestaand gebied wordt ernaar gestreefd om schoon regenwater af te koppelen van het rioolstelsel.

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;
- Hemelwater van centrumgebieden (m.u.v. marktterreinen).

Het hemelwater afkomstig van schone oppervlakken wordt geïnfiltreerd of direct afgevoerd naar open water. Ook ter
compensatie van het afgekoppelde verharde oppervlak dient extra open water of alternatieve berging te worden aangelegd.

Het hemelwater stroomt onder vrij verval af, direct of indirect (eventueel via een lokale zuivering) richting open water. Het
afstromend hemelwater wordt vanaf de erfgrens, en waar mogelijk, bovengronds aangeboden.Vuil hemelwater is afstromend
hemelwater dat niet onder schoon is vermeld. Verharde oppervlakken die vervuild zijn of waar de kans op vervuiling groot is
worden afgevoerd via een (in)filtratievoorziening, (in)filtratieberm en/of slibafscheider. Een bodempassage wordt
gedimensioneerd volgens de Leidraad Riolering. De afvoer van minder schone verharde oppervlakken via het rioolstelsel vindt
plaats op basis van expert-judgement.

In het geval huishoudelijk- of bedrijfsafvalwater niet wordt aangeboden via het bestaande rioolstelsel denken wij graag met u
mee over de verwerking van dit afvalwater. U wordt verzocht contact op te nemen met Team Waterprocedures van het
waterschap. Er wordt de volgende voorkeursvolgorde in het omgaan met afvalwater gehanteerd:
1. Lozingen / emissies worden voorkomen.
2. Afvalwater wordt vergaand hergebruikt.
3. Aansluiting afvalwaterstroom op riolering.
4. Afvoer per as (transport).
5. Opslag en gelijkmatige verspreiding

___________________________________________________________________________________

Verklaring
Dit document is een automatisch gegenereerd bestand op basis van de door u ingevulde gegevens. U bent akkoord gegaan
met de door u ingevulde gegevens en heeft verklaard dat alles naar waarheid is ingevuld.
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Geachte heer Hoogvliet, 

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, Zwartemeerweg 5 te Ens' ontvangen. 

Via deze brief geven wij een reactie op het plan. 

Algemeen 

Het voorliggend voorontwerp bestemmingsplan voorziet in een juridisch-
planologische regeling teneinde de realisatie van een bedrijfswoning op het 
perceel aan de Zwartemeerweg 5 te Ens mogelijk te maken. 

Digitale watertoets 
Door middel van de digitale watertoets heeft u van Waterschap Zuiderzeeland 
voor het plangebied op 8 juni 2016 een standaard waterparagraaf/uitgangs
puntennotitie ontvangen (dossiercode 20160608-37-13133). 

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 het beleidsthema 'Schoon water' die voor dit ruimtelijk plan van 
toepassing is hebben wij nog opmerkingen c.q. aanvullingen. 

Inhoudeli jk 

Schoon water 

Goed omgaan met afvalwater 

Afvalwater 
In de ruimtelijke onderbouwing wordt in principe niet beschreven op welke manier 
dan wel wijze de lozing of verwerking van huishoudelijk afvalwater afkomstig van 
de te realiseren bedrijfswoning zal gaan plaatsvinden. 

Het waterschap gaat gezien de locatie van de te realiseren bedrijfswoning in het 
landelijk gebied ervan uit dat het huishoudelijk afvalwater gezuiverd wordt in een 
zuiveringstechnische voorziening, alvorens lozing in een watergang of in de 
bodem plaatsvindt. 

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 
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Besiuit lozing afvalwater huishoudens (BLAH) 
Ten aanzien van het lozen van huishoudelijk afvalwater van de te realiseren 
bedrijfswoning in oppervlaktewater of in de bodem zijn regels op grond van 
het BLAH van toepassing. 

Lozing in opperviaktewater 
Conform het BLAH en het beleid 'directe lozingen van afvalwater van huis
houdelijke aard in het buitengebied' van het waterschap dient bij lozing in 
oppervlaktewater het huishoudelijk afvalwater ten minste gezuiverd te 
worden in een IBA-systeem, Klasse I, zijnde een septic tank met een 
inhoud van ten minste 6 m 3 . 

Wateraanvoersteisei 
Ten oosten van het erf en parallel aan de Drietorensweg is een wateraan-
voersloot aanwezig. Deze sloot maakt onderdeel uit van een wateraanvoer
steisei welke het achterliggende kassengebied voorziet in hun watervraag in 
kwantitatieve en kwalitatieve zin. Dit maakt het eventueel lozen van huis
houdelijk afvalwater op deze wateraanvoersloot niet mogelijk/wenselijk. 

Ten zuiden van het erf en parallel aan de Zwartemeerweg is ook een 
watergang aanwezig. Het lozen van huishoudelijk afvalwater op deze 
watergang is wel mogelijk. 
Gezien de nabije ligging van de watergang ten opzichte van de locatie van 
de te realiseren bedrijfswoning is dit wellicht ook een meer reële/logische 
optie. 

Bodemiozing 
Ten aanzien van het lozen in de bodem is de gemeente Noordoostpolder het 
bevoegd gezag. 

Verzoek 
De initiatiefnemer van het plan wordt verzocht om de wijze van afvoer 
van huishoudelijk afvalwater van de te realiseren bedrijfswoning in de nieuwe 
situatie te melden via het Omgevingsloket Online (www.omqevinqsloket.nl). 

Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen en/of op
merkingen kunt u contact opnemen met de heer C. van der Heijden via de e-mail
adres: c.vanderheiiden(g)zuiderzeeland.nl of telefoonnummer 06-46 91 98 8 1 . 

Hoogachtend, 

het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
namens dit college, 

de teammanager Waterprocedures, 

mevrou Borneman. 

ONS KENMERK 
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan 

het bestemmingsplan Landelijk gebied,  Zwartemeerweg 5 te Ens met identificatienum-
mer NL.IMRO.0171.BP00589-VS01 van de gemeente Noordoostpolder; 

1.2  aanduidingsgrens 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft; 

1.3  bestemmingsplan 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels; 

1.4  agrarisch bedrijf: 
een bedrijf, dat geheel of overwegend gericht is op het bedrijfsmatig voortbrengen van 
producten, niet zijnde (bio)gas, of elektriciteit, door het telen van gewassen en/of het 
houden van dieren, met uitzondering van een paardenpension, manege en intensieve 
veehouderij;  

1.5  agrarische bedrijvigheid  
bedrijvigheid, geheel of overwegend gericht op het bedrijfsmatig voortbrengen van pro-
ducten door het 
telen van gewassen en/of het houden van dieren, nader te onderscheiden in: 
a. akker- en tuinbouw: de teelt van gewassen op open grond; daaronder niet begrepen 
bosbouw, 
sierteelt en fruitteelt; 
b. fruitteelt: de teelt van fruit op open grond; 
c. grondgebonden veehouderij: het houden van melk- en ander vee (nagenoeg) geheel 
op open grond, 
waaronder begrepen de teelt van ruwvoedergewassen; 
d. intensieve veehouderij: agrarische bedrijvigheid bestaande uit fokkerij, houderij en/of 
mesterij 
van vee, zoals varkens, kalveren en pluimvee, die functioneel geheel of overwegend niet 
afhankelijk 
is van de ter plaatse bij het agrarisch bedrijf behorende grond als productiemiddel en 
die 
plaatsvindt zonder of nagenoeg zonder weidegang; 
e. glastuinbouw: de teelt van tuinbouwgewassen (nagenoeg) geheel met behulp van 
kassen; 
f. paardenfokkerij: het fokken van veulens en de opfok van jonge paarden met de daar-
aan verbonden 
basistraining tot een leeftijd van 2 à 3 jaar; 
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g. kwekerij: het telen, kweken en verzorgen van bomen, heesters, struiken, planten en 
bloemen of 
tuinbouwzaden, al dan niet met behulp van kassen en al dan niet gecombineerd met de 
handel in 
boomkwekerijgewassen en vaste planten en niet zijnde een tuincentrum; 

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

1.7  bedrijfsgebouw: 
een gebouw dat dient voor de uitoefening van een bedrijf; 

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

1.9  bestaand: 
a. met betrekking tot bebouwing: de bebouwing als aanwezig ten tijde van het in ont-

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

van het plan;  

1.10  bestemmingsgrens 
de grens van een bestemmingsvlak; 

1.11  bestemmingsvlak 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming; 

1.12  bijbehorend bouwwerk: 
een functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, 
daar al dan niet tegen aangebouwd op de grond staand gebouw of ander bouwwerk met 
een dak, dan niet voor bewoning bestemd is;  

1.13  bouwen: 
het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 
vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen 
of veranderen van een standplaats; 

1.14  bouwvlak: 
een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 
regels bepaalde gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde zijn toegelaten; 

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

1.16  dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk; 
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1.17  detailhandel: 
het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), het verko-
pen en/of leveren van goederen, geen motorbrandstoffen zijnde, aan personen die die 
goederen kopen voor gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van 
een beroeps- of bedrijfsactiviteit; onder detailhandel is hier geen horeca begrepen;  

1.18  erf: 
al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daarvan, dat direct is gelegen bij een 
hoofdgebouw en dat in feitelijk opzicht is ingericht ten dienste van het gebruik van dat 
gebouw en, voor zover een bestemmingsplan van toepassing is, deze die inrichting niet 
verbiedt; 

1.19  erfsingel: 
een strook beplanting bestaande uit struiken en bomen aan drie zijden van het erf ter 
begrenzing van het erf, van ten minste 6 m breed, of ten minste 3 m breed aan de zijde 
van een direct naastliggend erf;  

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

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

1.22  gevellijn: 
a. de op de verbeelding aangeduide lijn die geldt als begrenzing van de gebouwen 
van de aan de weg gekeerde zijde van een erf, of 
b. ingeval van een bestemmingsvlak, niet zijnde een agrarisch erf, de denkbeeldig 
doorgetrokken lijn van de voorgevel van een gebouw, 

1.23  hoofdgebouw: 
het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming en 
uiterlijke verschijningsvorm het belangrijkste is; 

1.24  horeca: 
hotel, pension, restaurant,café, cafetaria of daaraan verwante inrichting, waar tegen 
vergoeding logies wordt verstrekt, dranken worden geschonken of spijzen voor directe 
consumptie worden bereid of verstrekt, een en ander, tenzij uitdrukkelijk anders ver-
meld, met uitzondering van nachtclubs, discotheken, dancings of soortgelijke inrichtin-
gen, onder horeca is in ieder geval niet begrepen een seksinrichting;  

1.25  kampeermiddel: 
een tent, een tentwagen, een kampeerauto of een caravan, niet zijnde een stacaravan; 

1.26  kas: 
opstallen van glas, of ander lichtdoorlatend materiaal, boogkassen en schermhallen met 
een hoogte van 1,5 meter of meer boven het maaiveld;  
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1.27  normaal beheer en onderhoud: 
werkzaamheden die regelmatig noodzakelijk zijn voor een goed beheer van de gronden, 
waaronder begrepen de handhaving dan wel de realisering van de bestemming; 

1.28  ondergeschikt nevenactiviteit: 
ondergeschikt bestanddeel van de totale bedrijfsomvang van een agrarisch bedrijf;  

1.29  omgevingsvergunning: 
vergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht;  

1.30  Peil: 
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de 

kruin van de weg; 
b. voor andere gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde: de gemiddelde 

hoogte van het aansluitend afgewerkte terrein ter plaatse van de bouw; 
c. indien de onder a en b genoemde peilen in het veld aanleiding geven tot onduide-

lijkheden, een door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil; 

1.31  seksinrichting: 
de voor het publiek toegankelijke besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in de omvang 
alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of vertoningen van 
erotisch/pornografische aard plaatsvinden. Onder seksinrichting wordt in ieder geval 
verstaan: een prostitutiebedrijf, alsmede een erotische massagesalon, een seksbios-
coop, een seksautomatenhal, een sekstheater of een parenclub, al dan niet in combina-
tie met elkaar; 

1.32  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; 

1.33  'vrij' beroep: 
beroep of beroepsmatige dienstverlening op administratief, juridisch, medisch, parame-
disch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch en daarmee gelijk te stellen gebied.  
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Artikel 2  Wijze van meten 

2.1  de dakhelling: 
langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak; 

2.2  de goothoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot c.q. de druiplijn, het boeibord of een 
daarmee gelijk te stellen constructiedeel; 

2.3  de inhoud van een bouwwerk: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidingsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.4  de 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; 

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk: 
tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neer-
waarts geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter 
plaatse van het bouwwerk; 
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Agrarisch 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Agrarisch' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. een grondgebonden agrarisch bedrijf,  
b. instandhouding van het aanwezige cultuurhistorisch waardevolle verkavelingspa-

troon; 
c. sloten en andere watergangen.  

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Algemeen 
Op de gronden als bedoeld in lid 3.1 mag uitsluitend bebouwing worden gebouwd ten 
behoeve van het in lid 3.1 sub a genoemde akkerbouwbedrijf. Onder die bebouwing zijn 
begrepen kassen, ten hoogste één bedrijfswoning en daarbij behorende bijbehorende 
bouwwerken. 

3.2.2  Bouwen 
Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 
volgende regels: 
a. de gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd; 
b. de afstand van de gebouwen tot het hart van de erfsloot mag niet minder dan 12 m 

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

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

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

f. de bouwhoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet meer dan 10 m 
bedragen; 

g. de gezamenlijke oppervlakte van de bij een bedrijfswoning behorende bijbehorende 
bouwwerken mag niet meer dan 120 m2 bedragen;  

h. bijbehorende bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd 3 m achter het ver-
lengde van de voorgevel van de bedrijfswoning; 

i. de oppervlakte van kassen als bedoeld in lid 3.2.1 mag niet meer bedragen dan 
2.500 m2; 

j. de goothoogte en bouwhoogte van gebouwen en de bouwhoogte van andere 
bouwwerken mogen niet meer bedragen dan in onderstaande tabel is aangegeven: 
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Bebouwing Maximum goothoogte maximum bouwhoogte 
Bedrijfsgebouwen 8,5 m 11 m 
Kassen  6 m  10 m 
Bijbehorende bouwwerken  3,5 m  6 m 
Silo's  - 20 m 
Erf- en terreinafscheiding voor de 
voorgevelrooilijn 

- 1 m  

Overige erf- en terreinafscheidin-
gen 

- 2 m  

Andere bouwwerken -  4 m  

3.3  Afwijken van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd af te wijken van het bepaalde in lid 3.2.2 
onder b voor het bouwen en/of uitbreiden van bedrijfsgebouwen op het bestaande erf 
waarbij de afstand van de gebouwen tot het hart van de erfsloot niet minder dan 6 m 
mag bedragen, mits is of wordt voorzien in een goede inpassing van een en ander in het 
landschap door middel van afschermende erfbeplanting.  

3.4  Specifieke gebruiksregels 

3.4.1  Uitoefening 'vrij' beroep 
Het gebruik van de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken voor de uitoefening 
van een 'vrij' beroep is toegestaan, mits de gezamenlijke vloeroppervlakte ten behoeve 
van de uitoefening van het 'vrij' beroep, in voorkomend geval samen met de vloerop-
pervlakte ten behoeve van beroeps- en bedrijfsactiviteiten als bedoeld in lid 3.5.4, niet 
meer bedraagt dan 30% van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfswoning en de 
bijbehorende bouwwerken, en in ieder geval niet meer dan 75 m2.  

3.4.2  Ander gebruik agrarische bedrijfsbebouwing 
Het gebruik van bestaande agrarische bedrijfsgebouwen is binnen een bouwvlak en uit-
sluitend als tweede tak toegestaan, voor het volgende niet-agrarisch gebruik: 
a. loonwerk- en veehandelbedrijven; 
b. het bieden van overnachtingsmogelijkheden, met een gezamenlijke oppervlakte van 

maximaal 100 m2; 
c. horeca ten dienste van extensieve recreatie, zoals een theehuis, een terras, een 

speeltuin, een pannenkoekenrestaurant, met een gezamenlijke oppervlakte van 
maximaal 100 m2; 

d. educatief centrum, gericht op de landbouw en/of natuur; 
e. opslag en stalling van caravans, campers en boten en dergelijke 
f. kunstnijverheid, ateliers en musea; 
g. (kinder)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m2; 
h. detailhandel gerelateerd aan het onder c en f genoemde ander gebruik tot een 

maximale verkoopvloeroppervlakte van 100 m2.  
 

http://r_nl.imro.0171.bp00564-vs01.html/
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3.4.3  Kamperen 
Het gebruik van gronden ten behoeve van kamperen is toegestaan, mits: 
a. de gronden binnen het bouwvlak als standplaats voor ten hoogste 15 kampeermid-

delen, in de periode van 15 maart t/m 31 oktober; en 
b. voor het bouwen van daarbij behorende, niet voor bewoning bestemde gebouwen, 

zoals sanitaire ruimten, en andere bouwwerken, tot een goothoogte en bouwhoogte 
van 3,5 m respectievelijk 5 m en een inhoud van 50 m3, mits is of wordt voorzien in 
een goede inpassing van een en ander in het landschap door middel van afscher-
mende erfbeplanting, met daarbij behorende sloot, waarbij de breedte van de erf-
beplanting niet minder dan 6 m mag bedragen.  

3.4.4  Beroeps- en bedrijfsactiviteiten aan huis 
De uitoefening van beroeps- en bedrijfsactiviteiten, anders dan een 'vrij' beroep, in de 
bedrijfswoning en de bijbehorende bouwwerken, door de bewoner van de bedrijfswo-
ning is toegestaan, mits: 
a. het beroeps- en bedrijfsactiviteiten betreft, die zijn opgenomen in bijlage 1 ; 
b. het geen horeca of detailhandel betreft, behoudens detailhandel als ondergeschikte 

nevenactiviteit van de ter plaatse uitgeoefende beroeps- of bedrijfsactiviteit of ho-
reca ten dienste van extensieve recreatie als bedoeld in lid  3.4.2;  

c. de gezamenlijke vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening van beroeps- en 
bedrijfsactiviteiten binnen de bedrijfswoning en bijbehorende bouwwerken, in 
voorkomend geval samen met de vloeroppervlakte ten behoeve van de uitoefening 
van een 'vrij' beroep als bedoeld in lid 3.4.1, niet meer bedraagt dan 30% van de to-
tale vloeroppervlakte van de bedrijfswoning en niet meer bedraagt dan 60% van de 
totale vloeroppervlakte bijbehorende bouwwerken, en in ieder geval niet meer dan 
75 m2; 

d. op de bij de bedrijfswoning behorende gronden geen buitenopslag van goederen 
ten behoeve van de beroeps- en bedrijfsactiviteit plaatsvindt; 

e. in de omgeving van de bedrijfswoning geen onevenredige vergroting van de ver-
keers- en parkeerdruk optreedt, met dien verstande dat: 
1. het parkeren ten behoeve van de beroeps- en bedrijfsactiviteit zoveel mogelijk 

op eigen terrein dient plaats te vinden, en 
2. behoudens in- en uitladen, geen beroeps- en bedrijfsactiviteiten in de openbare 

ruimte rond de bedrijfswoning mogen plaatsvinden; en 
f. de beroeps- en bedrijfsactiviteiten door hun aard en visuele aspecten, zoals recla-

me-uitingen en technische installaties, het landelijk karakter van de omgeving niet 
onevenredig aantasten.  

 
Bij het verlenen van de omgevingsvergunning dienen de volgende bepalingen in acht te 
worden genomen: 
1. de nevenactiviteit mag op ten hoogste 20% van het erf plaatsvinden met een maxi-

mum vloeroppervlakte van 2.000 m2; 
2. de agrarische functie van aangrenzende, niet bij het bedrijf behorende gronden en 

bebouwing mag niet onevenredig worden belemmerd; 
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3. in vergelijking met het agrarisch gebruik mag geen onevenredig grotere verkeersbe-
lasting op aangrenzende wegen en paden plaatsvinden; 

4. het parkeren behorende bij het andere gebruik dient binnen het bouwvlak op eigen 
terrein plaats te vinden; 

5. er mag geen opslag van goederen, behorende bij het andere gebruik, in de open 
lucht plaatsvinden; 

6. het andere gebruik dient qua aard en schaal te passen bij de specifieke kwaliteiten 
en schaal van de omgeving. 

3.5  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, niet zijnde een 
bouwwerk, of van werkzaamheden 

3.5.1  Verbod 
Het is verboden zonder of in afwijking van een schriftelijke vergunning van burgemees-
ter en wethouders (omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouw-
werk zijnde, of van werkzaamheden) de hierna aangegeven andere werken en werk-
zaamheden uit te voeren: 
a. dempen van watergangen, sloten en andere waterpartijen; 
b. het vellen en rooien van bestaande erfsingels. 
 
Voorts geldt dat werken en werkzaamheden slechts toelaatbaar zijn indien door die 
werken of werkzaamheden, dan wel door de daarvan te verwachten gevolgen, één of 
meer waarden of functies van de gronden niet onevenredig worden aangetast dan wel 
de mogelijkheden voor herstel van de waarden of functies niet onevenredig worden 
verkleind. 
 

3.5.2  Uitzonderingen 
Het in lid 3.5.1 vervatte verbod geldt niet voor het uitvoeren van werken en werkzaam-
heden: 
a. in het kader van het normale beheer en het onderhoud; 
b. die reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het bestem-

mingsplan; 
c. die mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.  
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Artikel 4  Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog 

4.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Waarde - Archeologische verwachtingswaarde hoog' 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 verwachtingswaar-
den. 

4.2  Bouwregels 

4.2.1  Omgevingsvergunning voor het bouwen 
Voor bouwwerken, waarvoor bodemingrepen nodig zijn met een oppervlakte groter dan 
500 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 wor-

den 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, kun-
nen 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 archeolo-

gische 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 monumen-
tenzorg die voldoet aan door burgemeester en wethouders bij de vergunning te stel-
len kwalificaties. 

4.2.3  Advies 
Indien burgemeester en wethouders voornemens zijn om aan de vergunning voorwaar-
den te verbinden als bedoeld in 4.2.2, wordt een archeologisch deskundige om advies 
gevraagd. 
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4.3  Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijn-
de, 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 bouwwer-
ken zijnde, en werkzaamheden betreft met een oppervlakte groter dan 500 m² en dieper 
dan 50 cm: 
a. het ontgronden, afgraven, egaliseren, mengen, diepploegen en ontginnen van gron-

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

dergrondse transport-, energie-, telecommunicatieleidingen, drainage en funderin-
gen 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; 
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 aan-

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

getoond 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 archeo-

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

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

deskundige op het terrein van de archeologische monumentenzorg. 
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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 voor-
waarden 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 hoog' 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 waar-
aan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van 
latere bouwplannen buiten beschouwing.  
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Artikel 6  Algemene gebruiksregels 

6.1  Strijdig gebruik 

Tot een met de bestemming strijdig gebruik wordt in ieder geval verstaan het gebruiken 
of het laten gebruiken van: 
a. gebouwen ten behoeve van een seksinrichting; 
b. vrijstaande bijbehorende bouwwerken als zelfstandige woonruimte; 
c. van gronden en gebouwen voor de uitoefening van detailhandel, behoudens als 

ondergeschikte nevenactiviteit, in ter plaatse van voortgebrachte producten en/of in 
AGF (aardappelen, groente en fruit);  

d. gronden als stand- of ligplaats van kampeermiddelen; 
e. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, 

stoffen, materialen en producten, voor zover niet noodzakelijk in verband met het 
normale beheer en onderhoud van de gronden.  
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Artikel 7  Algemene afwijkingsregels 

7.1  Afwijking van de bouwregels 

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van de 
regels voor: 
a. het bouwen van niet voor bewoning bestemde bebouwing ten behoeve van nuts-

voorzieningen, mits de goothoogte nier meer dan 3 m en de inhoud niet meer dan 
50 m3 bedraagt;  

b. een afwijking van de grens of richting van paden en waterlopen en ligging van 
bouwgrenzen en grenzen van bouwvlakken en aanduidingen, mits wordt aange-
toond dat de afwijking noodzakelijk is voor de aanpassing van het plan aan de bij 
uitmeting blijkende werkelijke toestand van het terrein; voorts geldt dat de afwij-
king niet meer mag bedragen dan 5 m ten opzichte van hetgeen is aangegeven; 

c. een afwijking van de bepalingen ten aanzien van maten en percentages, mits die 
afwijkingen beperkt blijven tot ten hoogste 10% van de in het plan aangegeven ma-
ten en percentages; een en ander geldt niet met betrekking tot de inhoud van de 
bedrijfswoning en de oppervlakte van bijbehorende bouwwerken. 
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Artikel 8  Algemene wijzigingsregels 

8.1  Algemene wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemminggrenzen in het plan te wijzi-
gen, mits wordt aangetoond dat: 
a. hiertoe dringende redenen zijn, die hen na het ter inzage leggen van het plan ter 

kennis zijn gekomen; 
b. de wijziging het belang van een goede ruimteljike ontwikkeling van het in het plan 

begrepen gebied niet onevenredig schaadt. 
Voorts geldt dat de geldende oppervlakte van het bij de wijziging betrokken bestem-
mingsvlak met niet meer dan 10% mag worden verkleind of vergroot.  

8.2  Wijziging agrarische bestemming na bedrijfsbeëindiging 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd de bestemming van de gronden na beëindi-
ging van het agrarisch bedrijf als bedoeld in 'Agrarisch' te wijzigen in de bestemmingen 
'Wonen' en/of 'Bedrijven', zoals opgenomen in bijlage 2 en 3. 
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Artikel 9  Overige algemene regels 

9.1  Voldoende parkeergelegenheid 

a. Een bouwwerk, waarvan een behoefte aan parkeergelegenheid wordt verwacht, kan 
niet worden gebouwd wanneer op het bouwperceel of in de omgeving daarvan niet 
in voldoende parkeergelegenheid is voorzien en in stand wordt gehouden;  

b. bij een omgevingsvergunning wordt aan de hand van op dat moment van toepassing 
zijnde beleidsregels bepaald of er sprake is van voldoende parkeergelegenheid;  

c. bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in sub a en 
worden toegestaan dat in minder dan voldoende parkeergelegenheid wordt voor-
zien, mits dit geen onevenredige afbreuk doet aan de parkeersituatie. 
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 10  Overgangsrecht 

10.1  Overgangsrecht bouwwerken: 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omge-
vingsvergunning 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 ge-
gaan. 

b. Burgemeester en wethouders kunnen éénmalig in afwijking van lid 10.1, sub a een 
omgevingsvergunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouw-
werk als bedoeld in lid 10.1, sub a met maximaal 10%; 

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

 

10.2  Overgangsrecht gebruik: 

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerking-
treding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet; 

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

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

d. Lid 10.2, sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsregels van 
dat plan. 
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Artikel 11  Slotregel 
 
Deze regels worden aangehaald onder de naam 'Regels van het bestemmingsplan Lan-
delijk gebied,  Zwartemeerweg 5 te Ens'. 
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BIJLAGE 2: MOGELIJKHEDEN BEDRIJFSMATIGE ACTIVITEITEN AAN HUIS

Afstanden Indices

SBI-Code OMSCHRIJVING
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22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA
221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 1 1 10 1
2223 Grafische afwerking 10 0 10 0 1 1 10 1
223 Reproduktiebedrijven opgenomen media 10 0 10 0 1 1 10 1
36 VERVAARDIGING VAN MEUBELS EN OVERIGE GOEDEREN N.E.G.
362 Fabricage van munten, sieraden e.d. 30 10 10 10 1 1 30 2 B
52 DETAILHANDEL EN REPARATIE T.B.V. PARTICULIEREN
527 Reparatie t.b.v. particulieren (excl. auto's en motorfietsen) 10 0 10 10 1 1 10 1
55 LOGIES-, MAALTIJDEN- EN DRANKENVERSTREKKING
5552 Cateringbedrijven 30 0 10 C 10 1 1 30 2
61, 62 VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT
61, 62 Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren) 0 0 10 0 2 1 10 1
6322, 6323 Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren) 0 0 10 0 2 1 10 1
633 Reisorganisaties 0 0 10 0 1 1 10 1
64 POST EN TELECOMMUNICATIE
641 Post- en koeriersdiensten 0 0 30 C 0 2 1 30 2
642 Telecommunicatiebedrijven 0 0 10 C 0 1 1 10 1
65, 66, 67 FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN
65, 66, 67 Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen 0 0 30 C 0 1 1 30 2
70 VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED
70 Verhuur van en handel in onroerend goed 0 0 10 0 1 1 10 1
72 COMPUTERSERVICE- EN INFORMATIETECHNOLOGIE
72 Computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d. 0 0 10 0 1 1 10 1
73 SPEUR- EN ONTWIKKELINGSWERK
731 Natuurwetenschappelijk speur- en ontwikkelingswerk 30 10 30 30 1 1 30 2
732 Maatschappij- en geesteswetenschappelijk onderzoek 0 0 10 0 1 1 10 1
74 OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING
74 Overige zakelijke dienstverlening: kantoren 0 0 10 0 1 1 10 1 D
85 GEZONDHEIDS- EN WELZIJNSZORG
8512, 8513 (Dieren-)artsenpraktijken, klinieken en dagverblijven 10 0 10 0 2 1 10 1
8514, 8515 Consultatiebureaus 0 0 10 0 1 1 0 1
93 OVERIGE DIENSTVERLENING
9302 Schoonheidsinstituten 0 0 10 0 1 1 10 1
9305 Persoonlijke dienstverlening n.e.g. 0 0 10 C 0 1 1 10 1 D

AmerAdviseurs bv R.O. Amersfoort 
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Artikel    11 Wonen

Doeleinden
1. De op de plankaart als “Wonen” aangewezen gronden zijn bestemd

voor:
a. wonen, en
b. instandhouding en ontwikkeling van de afschermende erfbeplan-

ting, met daarbij behorende sloot, aan de zijgrenzen en de ach-
tergrens van het bestemmingsvlak,

c. kleinschalige agrarische activiteiten op voormalige agrarische
erven zoals het kweken van fruit, groente, (sier)heesters en het
houden van dieren.

Toegestane bouwwerken
2. Op en in de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden

gebouwd:
a. woningen,
b. bijgebouwen, waaronder begrepen hobbykassen, dierenverblij-

ven en soortgelijke gebouwen, en
c. bij een en ander behorende andere bouwwerken.

Bouwen
3. Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 2, gelden de

volgende bepalingen:
a. in elk bestemmingsvlak mag het aantal woningen niet meer be-

dragen dan het aantal dat op de plankaart vóór de code van de
bestemming “W” is aangegeven, doch niet meer dan één indien
geen aantal is aangegeven;

b. woningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een strook
van 40 m vanaf de aan de wegzijde gelegen grens van het op de
plankaart aangegeven bestemmingsvlak;

woningen op voormalig agrarische erven
c. Voor het bouwen van woningen, zonder de nadere aanduiding

“voormalige arbeiderswoning “, gelden de volgende bepalingen:
1. de afstand van alle gebouwen tot de achter- en zijgrenzen

van het bestemmingsvlak mag niet minder dan 12 m bedra-
gen;

2. de afstand van de woning tot de weg mag niet minder dan
de bestaande afstand bedragen;

3. de inhoud van een woning mag niet meer dan 1.200 m3 be-
dragen;

4. de dakhelling van een woning mag niet minder dan 30° en
niet meer dan 60° bedragen;

5. de goothoogte van een niet inpandige woning mag niet min-
der dan 4,5 m en niet meer dan 6 m bedragen, met dien
verstande dat indien de bestaande goothoogte minder dan
4,5 m bedraagt de goothoogte niet minder dan de bestaande
goothoogte mag bedragen;
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6. de hoogte van een niet inpandige woning mag niet meer dan
10 m bedragen;

7. de gezamenlijke oppervlakte van bij een zelfde woning be-
horende vergunningplichtige bijgebouwen mag niet meer
dan 120 m² bedragen.

voormalige arbeiderswoningen
d. Voor het bouwen van woningen met op de plankaart de nadere

aanduiding “voormalige arbeiderswoning” gelden de volgende
bepalingen:
1. woningen mogen uitsluitend aaneen worden gebouwd;
2. het aantal woningen mag niet minder bedragen dan 50%

van het aantal dat op plankaart vóór de code van de be-
stemming “W” is aangegeven;

4. de afstand van een woning tot de weg mag niet minder be-
dragen dan de bestaande afstand;

5. de afstand van gebouwen tot de niet aan de weg gelegen
bestemmingsgrens mag niet minder dan 3 m bedragen;

6. de inhoud van een woning mag niet meer dan 600 m3 be-
dragen, doch niet meer dan 1000 m3 indien woningen wor-
den samengevoegd;

7. de goothoogte en hoogte van een woning mag niet meer
dan 3,5 respectievelijk 8 m bedragen;

8. de dakhelling van een woning mag niet minder dan 30° en
niet meer dan 60° bedragen;

9. de gezamenlijke oppervlakte van bij een zelfde woning be-
horende vergunningplichtige bijgebouwen mag niet meer
bedragen dan:
� 60 m²,
� 80 m², mits de oppervlakte van het bij de woning beho-

rende gronden binnen het bestemmingsvlak ten minste
1.000 m² bedraagt,

� 120 m², mits de oppervlakte van het bij de woning be-
horende gronden binnen het bestemmingsvlak ten min-
ste 3.000 m² bedraagt, en

mits de bij een woning behorende gronden als bedoeld in lid
1, voor ten minste 50% onbebouwd blijven;

10. een aanbouw mag worden gebouwd, over de gehele achter-
gevelbreedte en de zijgevel, waarbij de totale diepte van de
woning en de aanbouw maximaal 12 m mag bedragen.

overige bepalingen
e. bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd 3 m achter het

verlengde van de voorgevelrooilijn van de betreffende woning;
f. de goothoogte en hoogte van aanbouwen, bijgebouwen en de

hoogte van andere bouwwerken mogen niet meer bedragen dan
daarbij hierna is aangegeven:
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bouwwerken max.
goothoogte

max.
hoogte

aanbouwen 3,5 m
bijgebouwen 3,5 m 6 m
pergola’s en overkappingen: - 3 m
erf- of terreinafscheidingen vóór de voor-
gevelrooilijn: - 1 m
overige andere bouwwerken: - 2 m

g het bepaalde in hoofdstuk IV (Bijzondere bepalingen).

Vrijstelling vergroten inhoud woning op voormalig agrarische
erven

4. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van
het bepaalde in lid 3 onder c, sub 3, ten behoeve van het uitsluitend
binnen de aaneengesloten bebouwing van een voormalige boerderij,
vergroten van de inhoud van de woonruimte tot de totale inhoud van
die aaneengesloten bebouwing, mits:
� één en ander duidelijk bijdraagt aan de instandhouding van de

betreffende bebouwing, en
� vooraf vaststaat dat daardoor het aantal woningen niet toeneemt.

Vrijstelling kamperen
5. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van

het bepaalde in lid 1, op die gronden waar uitsluitend ten hoogste 1
woning in het desbetreffende bestemmingsvlak is toegestaan, ten be-
hoeve van het:
a. gebruiken van gronden als standplaats voor ten hoogste 15 kam-

peermiddelen, in de periode van 15 maart t/m 31 oktober, en
b. bouwen van daarbij behorende, niet voor bewoning bestemde

gebouwen, zoals sanitaire ruimten, en andere bouwwerken, tot
een goothoogte van 3,5 m en een hoogte van 5 m;

mits, is of wordt voorzien in een goede inpassing van een en ander in
het landschap door middel van afschermende erfbeplanting, met
daarbij behorende sloot, waarbij de breedte van de erfbeplanting niet
minder dan 6 m mag bedragen.

Vrijstelling ander gebruik op voormalig agrarische erven
6. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van

het bepaalde in lid 1, ten behoeve van het gebruik van gebouwen op
voormalige agrarische erven uitsluitend als ondergeschikte functie,
voor het volgende gebruik:
a. het bieden van overnachtingsmogelijkheden, met een gezamen-

lijke oppervlakte van maximaal 100 m²;
b. horeca ten dienste van extensieve recreatie, zoals een theehuis

een terras, een speeltuin, een pannenkoekenrestaurant, met een
gezamenlijke oppervlakte van maximaal 100 m²;

c. educatief centrum gericht op de landbouw en/of natuur;
d. opslag en stalling van caravans, campers en boten e.d.;
e. kunstnijverheid, ateliers en musea,
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f. (kinder)dagopvang, met een gezamenlijke oppervlakte van
maximaal 100 m²,

g. detailhandel gerelateerd aan het onder b en e genoemde ander
gebruik tot een maximale verkoopvloeroppervlakte van 100 m².

Bij het verlenen van vrijstelling dienen de volgende bepalingen in acht
te worden genomen:
1. de nevenactiviteit mag op ten hoogste 20% van het bestem-

mingsvlak plaatsvinden met een maximum vloeroppervlakte van
2.000 m2;

2. de agrarische functie van aangrenzende, niet bij de woning beho-
rende gronden en bebouwing mag niet onevenredig worden be-
lemmerd;

3. er mag geen onevenredig grotere verkeersbelasting op aangren-
zende wegen en paden plaatsvinden;

4. het parkeren behorende bij het andere gebruik dient binnen het
bestemmingsvlak op eigen terrein plaats te vinden;

5. er mag geen opslag van goederen, behorende bij het andere ge-
bruik, in de open lucht plaatsvinden, en

6. het andere gebruik dient qua aard en schaal te passen bij de
specifieke kwaliteiten en schaal van de omgeving, met name op
het gebied van visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en tech-
nische installaties.

Procedure bij vrijstelling
7. Bij het verlenen van vrijstelling als bedoeld in lid 4, 5, 6 en 7, wordt de

procedure gevolgd, die is opgenomen in artikel 29.
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Artikel    13 Bedrijven

Doeleinden
1. De op de plankaart als "Bedrijven" aangewezen gronden zijn bestemd

voor:
a. bedrijven, met de nadere bestemming die hierna is vermeld bij de

code, waarmee het desbetreffende bestemmingsvlak op de plan-
kaart is aangeduid,

b. daarbij behorende voorzieningen, waaronder begrepen groen-
voorzieningen, parkeerplaatsen en tuinen,

c. instandhouding en ontwikkeling van de afschermende erfbeplan-
ting, met daarbij behorende sloot, aan de zijgrenzen en de ach-
tergrens van het bestemmingsvlak,

d. kleinschalige agrarische activiteiten zoals het kweken van fruit,
groente, (sier)heesters en het houden van dieren.

code nadere bestemming

B 1 ambachtelijk bedrijf (Hopweg 39, Rutten)
B 2 installatiebedrijf voor kassen (Kuinderweg 46, Luttelgeest)
B 3 ambachtelijk bedrijf, handelsbedrijf (St’wijkerweg 7-II, Marknesse)
B 4 tegelzetterij (Oud Emmeloorderweg 28, Ens)
B 5 bouwbedrijf (Oosterringweg 25-II,

Luttelgeest)
B 6 timmerwerkplaats (Uiterdijkenweg 41, Luttelgeest)
B 7 agrarisch dienstverlenend bedrijf (Drietorensweg 7, Ens)
B 8 reparatiebedrijf in tuinmachines (Drietorensweg 32-II, Ens)
B 9 ambachtelijk bedrijf (Drietorensweg 36-II, Ens)
B 10 agrarisch loonwerkbedrijf (Drietorensweg 40-I, Ens)
B 11 dierenpension (Drietorensweg 40-II, Ens)
B 12 reparatiebedrijf voor auto's (Enserweg 5, Ens)
B 13 groothandel in diervoerders (Enserweg 14, Ens)
B 14 groothandel in akkerbouwprodukten (Han Stijkelweg 9, Nagele)
B 15 groothandelsbedrijf in tuinstenen en

sierkeien en/of agrarisch loonwerkbedrijf
(Hertenweg 22, Kraggenburg)

B 16 groothandel in akkerbouwprodukten (Kleiweg 3, Emmeloord)
B 17 bouwbedrijf / groothandel (Zuiderringweg 13-I,

Kraggenburg)
B 18 groothandel in groente en fruit (Neushoornweg 13-II,

Kraggenburg)
B 19 opslagbedrijf (Prof. Brandsmaweg 9-I, Nagele)
B 20 agrarisch loonwerkbedrijf en/of agrarisch

bedrijf
(Oud Emmeloorderweg 16,
Nagele)

B 21 agrarisch verwerkings- en loonwerkbe-
drijf

(Palenweg 10, Nagele)

B 22 groothandel in akkerbouwprodukten (Pr. Brandsmaweg 12, Nagele)
B 23 verhuurbedrijf agrarische machines (Ramsweg 8-I, Ens)
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(vervolg)
code nadere bestemming

B 24 timmerwerkplaats, -bedrijf (Schokkerringweg 13, Nagele)
B 25 agrarisch verwerkings- en opslagbedrijf (Sluitgatweg 4, Nagele)
B 26 opslag en stalling (Sluitgatweg 17, Nagele)
B 27 montage- en reparatiebedrijf t.b.v.

boormachines voor waterputten
(Zuidwesterringweg 36, Nagele)

B 28 agrarisch verwerkings- en opslagbedrijf (Hannie Schaftweg 12,
Emmeloord)

B 29 groothandel en cursusruimte Leemringweg 21-II,
(Kraggenburg)

B 30 garagebedrijf (Kalenbergerweg 8-I Luttelgeest)
B 31 stalling van caravans (Voorsterweg 10-II, Marknesse)
B 32 groothandel in dranken (Neushoornweg 23-II,

Kraggenburg)
B 33 ambachtelijk bedrijf (Zuidwesterringweg 5-I, Nagele)
B 34 dierenpension en/of agrarisch bedrijf (Hannie Schaftweg 8,

Emmeloord)
B 35 cursusruimte en atelier (Zuidwesterringweg 14, Nagele)
B 36 groothandel in dierbenodigdheden en/of

agrarisch opslagbedrijf
(St’wijkerweg 15, Marknesse)

B 37 riool technisch en/of agrarisch bedrijf (Paardenweg 9, Kraggenburg)
B 38 kwekerijen en groothandel in akker-

bouwprodukten
(Ankerpad 17, Espel)

B 39 agrarisch loonwerkbedrijf (Banterweg 28, Bant)
B 40 stallingsbedrijf boten en caravans, agra-

risch bedrijf
(Havenweg 22, Nagele)

B 41 groothandel in oosterse producten (Creilerpad 19, Creil)
B 42 groothandel in zaai- en pootgoed (Creilerpad 21, Creil)
B 43 agrarisch verwerkings- en opslagbedrijf (Domineesweg 31, Tollebeek)
B 44 onderhouds- en reparatiewerkplaats

voor gebruiksgoederen, schietbaan
en/of agrarisch bedrijf

(Westermeerweg 57, Creil)

B 45 hoveniersbedrijf (Espelerweg 43-I, Espel)
B 46 groothandel in dranken en wijnproeverij (Wrakkenpad 2, Creil)
B 47 agrarisch verwerkings- en opslag-

bedrijven 1)
(Espelerweg 50-52;
Noordermiddenweg 1, Espel)

B 48 agrarisch verwerkings- en opslag-
bedrijf

(Gemaalweg 3, Rutten)

B 49 agrarisch verwerkings- en loonwerkbe-
drijf

(IJzerpad 19, Rutten)

B 50 agrarisch transportbedrijf (Karel Doormanweg 22,
Tollebeek)
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(vervolg)
code nadere bestemming

B 51 montagebedrijf (Lemsterweg 7, Bant)
B 52 bouwbedrijf (Noordermeerweg, 17, Creil)
B 53 vervaardiging en groothandel in pallets (Wrakkenweg 14, Rutten)
B 54 ambachtelijk bedrijf (Noordermiddenweg 6-II, Espel)
B 55 stallings- en opslagbedrijf (Gemaalweg 13, Rutten)
B 56 ambachtelijk bedrijf en/of zakelijke

dienstverlening
(Noorderringweg 30-II, Creil)

B 57 stallings- en opslagbedrijf (Onderduikersweg 5,
Emmeloord)

B 58 agrarisch loonwerkbedrijf (Onderduikersweg 31,
Emmeloord)

B 59 reparatiebedrijf landbouwvoertuigen (Westerringweg 14, Espel)
B 60 houtbewerking (Tollebekerweg 17, Tollebeek)
B 61 electrotechnisch bedrijf (Venepad 3-II, Rutten)
B 62 agrarisch loonwerkbedrijf (Venepad 5-I, Rutten)
B 63 adviesbureau (Vuurpad 19, Creil)
B 64 automatiseringsbedrijf (Repelweg 10, Marknesse)
B 65 agrarisch loonwerkbedrijf (Westerringweg 8, Espel)
B 66 houthandel (Oud Emmeloorderweg 36, Ens)
B 67 kantoor, dienstverlening, opslag (Kalenbergerweg 11-II,

Luttelgeest)
B 68 werkplaats t.b.v. de visserij (Steenbankpad 13, Tollebeek)
B 69 dierenpension (Drietorensweg 29, Ens)
1) aanvullende bouwbepalingen behorende bij B 47:

a. de oppervlakte per bedrijf mag niet minder dan 1 ha bedragen;
b. de afstand van gebouwen tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet

minder dan 5 m bedragen;
c. het aantal bedrijfswoningen per bedrijf mag niet meer dan één be-

dragen;
d. staand glas toegestaan tot een goothoogte en hoogte van respec-

tievelijk 4 m en 7 m.

2. Onder bedrijven als bedoeld in lid 1, zijn niet begrepen:
a. detailhandelsbedrijven, tenzij het betreft detailhandel als onder-

geschikte nevenactiviteit in ter plaatse voortgebrachte producten
en/of in AGF (aardappelen, groente en fruit);

b. bedrijven, die  zijn aangewezen als inrichtingen die in belangrijke
mate geluidhinder kunnen veroorzaken, krachtens artikel 2.4 van
het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer, zoals dat
laatstelijk is gewijzigd.
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Toegestane bouwwerken
3. Op de gronden als bedoeld in lid 1, mogen uitsluitend worden

gebouwd gebouwen en andere bouwwerken ten behoeve van de be-
stemming “bedrijven” waaronder is begrepen ten hoogste één be-
drijfswoning en daarbij behorende bijgebouwen, tenzij:
� het betreft een bestemmingsvlak met een op de plankaart voor-

komende aanduiding "zonder bedrijfswoning", dan is geen be-
drijfswoning toegestaan, of

� het betreft een bestemmingsvlak met een op de plankaart voor-
komende aanduiding "twee bedrijfswoningen toegestaan" dan zijn
ten hoogste twee bedrijfswoningen toegestaan.

Bouwen
4. Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in lid 3, gelden de

volgende eisen:
a. de afstand van gebouwen tot de achter- en zijgrenzen van het

bestemmingsvlak mag niet minder dan 12 m bedragen;
b. bedrijfswoningen mogen uitsluitend worden gebouwd binnen een

strook van 40 m vanaf de aan de wegzijde gelegen grens van het
op de plankaart aangegeven bestemmingsvlak;

c. de afstand van de bedrijfswoning tot de weg mag niet minder dan
de bestaande afstand bedragen;

d. in elk bestemmingsvlak mag het aantal bedrijfswoningen niet
meer dan één bedragen;

e. het bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak mag voor
bedrijven, met uitzondering van bedrijven mede bestemd als
agrarisch bedrijf, ten hoogste 20% bedragen tot een maximum
van 2.000 m², indien de bestaande oppervlakte meer is dan
2.000 m² dan mag de oppervlakte niet meer bedragen dan de
bestaande oppervlakte;

f. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 1.200 m3

bedragen;
g. de dakhelling van een bedrijfswoning mag niet minder dan 30° en

niet meer dan 60° bedragen;
h. de goothoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet

minder dan 4,5 m en niet meer dan 6 m bedragen, met dien ver-
stande dat indien de bestaande goothoogte minder dan 4,5 m
bedraagt de goothoogte niet minder dan de bestaande goot-
hoogte mag bedragen;

i. de hoogte van een niet inpandige bedrijfswoning mag niet meer
dan 10 m bedragen;

j. de gezamenlijke oppervlakte van bij eenzelfde bedrijfswoning
behorende vergunningplichtige bijgebouwen mag niet meer dan
120 m2 bedragen;

k. bijgebouwen mogen uitsluitend worden gebouwd 3 m achter het
verlengde van de voorgevelrooilijn van de betreffende bedrijfs-
woning;

l. de goothoogte en hoogte van bedrijfsgebouwen en aanbouwen,
bijgebouwen en de hoogte van andere bouwwerken mogen niet
meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
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bouwwerken max.
goothoogte

max.
hoogte

bedrijfsgebouwen 8,5 m 11 m
aanbouwen 3,5 m
bijgebouwen: 3,5 m 6 m
erf- of terreinafscheidingen: - 2,5 m
licht- en vlaggenmasten: - 12 m
overige andere bouwwerken: - 4 m

m. het bepaalde in hoofdstuk IV (Bijzondere bepalingen).

Wijziging ander soort bedrijf
5. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 (Beschrijving in

Hoofdlijnen) zijn burgemeester en wethouders bevoegd het plan te
wijzigen zodanig dat de betreffende nadere bestemming in lid 1 wordt
gewijzigd in een ander soort bedrijf, mits:
a. het ander soort bedrijf staat vermeld in de van deze voorschriften

deel uitmakende bijlage "Mogelijkheden nieuwe bedrijfsfuncties in
vrijkomende (agrarische) gebouwen",

b. de agrarische functie van aangrenzende, niet bij het bedrijf beho-
rende gronden en bebouwing niet worden belemmerd,

c. het ander soort bedrijf geen opslag van goederen in de open
lucht houdt of met zich meebrengt,

d. het ander soort bedrijf geen detailhandel betreft, en
e. is of wordt voorzien in een goede inpassing van een en ander in

het landschap door middel van afschermende erfbeplanting, met
daarbij behorende sloot, waarbij de breedte van de erfbeplanting
niet minder dan 6 m mag bedragen.

Procedure bij wijziging
6. Bij de voorbereiding van een besluit omtrent wijzigen, wordt de

procedure gevolgd, die is opgenomen in artikel 29.
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