
 

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 
 
BESTEMMINGSPLAN 
LANDELIJK GEBIED, KAREL DOORMANWEG 58 
TE TOLBEEK 





INHOUDSOPGAVE 

TOELICHTING          

HOOFDSTUK 1  INLEIDING        1 

1.1  Aanleiding         1 
1.2  Ligging plangebied        1 
1.3  Planologisch regime        2 
1.4  Leeswijzer         3 
 
HOOFDSTUK 2  BESCHRIJVING VAN HET PLAN      4 

2.1  Huidige situatie         4 
2.2  Toekomstige situatie        5 
 
HOOFDSTUK 3  BELEIDSKADER        7 

3.1  Rijksbeleid         7 
3.2  Provinciaal beleid        8 
3.3  Gemeentelijk beleid        8 
 
HOOFDSTUK 4  OMGEVINGSASPECTEN       10 

4.1  Milieuzonering         10 
4.2  Geluid          11 
4.3  Water          11 
4.4  Luchtkwaliteit         11 
4.5  Verkeer en parkeren        12 
4.6  Bodem          12 
4.7  Archeologie         14 
4.8  Cultuurhistorie         15 
4.9  Ecologie         16 
4.10  Externe veiligheid        17 
 
HOOFDSTUK 5  JURIDISCHE BESCHRIJVING      18 

5.1  Het juridische systeem        18 
5.2  Beschrijving van de bestemming      18 
 
HOOFDSTUK 6  UITVOERBAARHEID       20 

6.1  Maatschappelijke UITVOERBAARHEID      20 
6.2  Economische uitvoerbaarheid       21 



  

BIJLAGEN TOELICHTING         

Bijlage 1  Watertoets         
Bijlage 2  Bodemonderzoek 1        
Bijlage 3  Bodemonderzoek 2        
Bijlage 4  Reactie Veiligheidsregio Flevoland      
Bijlage 5  Reactie Waterschap Zuiderzeeland      

 

REGELS           

HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS       23 

Artikel 1  Begrippen        23 
Artikel 2  Wijze van meten       26 
 
HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS       27 

Artikel 3  Maatschappelijk       27 
 
HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS       29 

Artikel 4  Anti-dubbeltelbepaling       29 
Artikel 5  Algemene gebruiksregels      30 
Artikel 6  Algemene afwijkingsregels      31 
Artikel 7  Overige regels        32 
 
HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS      33 

Artikel 8  Overgangsrecht        33 
Artikel 9  Slotregel        34 
 
 
 



20160231   blz 1  

Bestemmingsplan Landelijk Gebied, Karel Doormanweg 58 te Tollebeek Rho Adviseurs B.V.   
Status: Vastgesteld / 23-11-2016  

TOELICHTING 
 

HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1  Aanleiding 

Aan de Karel Doormanweg 58 in Tollebeek staat boerderij de Boterbloem. Deze boerde-
rij is ingebruik als een kinderopvang die als nevenactiviteit bij een woning is toegestaan. 
De maatschappelijke functie is eerder vergund. De initiatiefnemer wil deze nevenactivi-
teit uitbreiden met meerdere maatschappelijke functies, zoals een buitenschoolse op-
vang, dagbesteding en een zorgboerderij. Deze maatschappelijke functies zijn niet mo-
gelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Om de ontwikkeling juridisch-
planologisch toch te kunnen regelen, is het opstellen van een nieuw juridisch kader 
noodzakelijk. Onderhavig bestemmingsplan voorziet hierin. 

1.2  Ligging plangebied 

Het plangebied ligt ten zuidwesten van Tollebeek en ten oosten van Urk. Rondom het 
plangebied is sprake van landelijk gebied. Het plangebied wordt via de Karel Doorman-
weg op de Zuidwesterringweg ontsloten richting Tollebeek en via de Domineesweg op 
Urk en de A6. In figuur 1 is de globale ligging van het plangebied weergegeven. 
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Figuur 1.  Ligging plangebied (rood omlijnd) 

1.3  Planologisch regime 

Ter plaatse van het plangebied vigeert de beheersverordening 'Landelijk gebied' van de 
gemeente Noordoostpolder, dat is vastgesteld op 21 maart 2016. Hierin is ten aanzien 
van het gebruik, het bouwen en het uitvoeren van werken en werkzaamheden bepaald 
dat het voormalige planologische regime geldt. In dit geval gaat het om het bestem-
mingsplan 'Landelijk gebied 2004' van de gemeente Noordoostpolder. Op basis van dit 
bestemmingsplan was het plangebied bestemd als 'Wonen', waardoor de gronden ter 
plaatse in gebruik mogen worden genomen om te wonen, - voor de instandhouding en 
ontwikkeling van erfbeplanting met een daarbij behorende sloot aan de zij- en achter-
grenzen van het bestemmingsvlak en - voor kleinschalige agrarische activiteiten.  
 
Verder is eerder een omgevingsvergunning verleend waardoor de bestaande kinderop-
vang als nevenactiviteit is toegestaan. De andere beoogde maatschappelijke functies zijn 
niet toegestaan op basis van dit bestemmingsplan. In figuur 2 is een uitsnede van het 
bestemmingsplan weergegeven. 
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Figuur 2.  Uitsnede bestemmingsplan 'Landelijk gebied 2004' (plangebied rood 
omlijnd) 

1.4  Leeswijzer 

Na dit hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 een beschrijving van het plan gegeven. Daarbij 
wordt ingegaan op de bestaande situatie, de gewenste ontwikkeling en op de hiervoor 
opgestelde randvoorwaarden. Hoofdstuk 3 geeft een beschrijving van het van belang 
zijnde beleidskader, waarna in hoofdstuk 4 een toetsing aan de omgevingsaspecten 
volgt. Wanneer deze van toepassing zijn, worden daarbij de uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan genoemd. In hoofdstuk 5 volgt een toelichting op de werking van het 
bestemmingsplan en de daarin opgenomen regeling. Het laatste hoofdstuk gaat in op de 
uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan, waarbij aandacht wordt besteed aan de 
maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid. 
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HOOFDSTUK 2  BESCHRIJVING VAN HET PLAN 

2.1  Huidige situatie 

In de huidige situatie is er sprake van een woning met drie bijgebouwen op een ruim 
perceel. Binnen deze bijgebouwen is een kinderopvang als nevenactiviteit mogelijk. Hier 
is sprake van verschillende lokalen en een kantoor. Verder is een groot deel van de be-
bouwing in gebruik als privégebruik, namelijk voor berging en een sauna. De plattegrond 
van de bestaande situatie is weergegeven in figuur 3. 
 

 
Figuur 3. Plattegrond bestaande situatie 
 
Het perceel is verder ingericht als tuin en is omringd met bomen. Het noordelijke deel 
van het perceel is ingericht als parkeerterrein. In figuur 4 is een luchtfoto opgenomen 
voor een compleet beeld van de situering van de woning en de bijgebouwen. 
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Figuur 4.  Luchtfoto plangebied 
 
Verkeer en parkeren 
Op het achtererf, op het noordoostelijke deel van het perceel, is ruimte gemaakt voor 
parkeerplaatsen voor bezoekers van de maatschappelijke functies.  

2.2  Toekomstige situatie 

In de toekomstige situaties worden meerdere maatschappelijke functies toegestaan, 
namelijk kinderopvang, buitenschoolse opvang, dagbesteding voor kinderen (0-18 jaar) 
met een verstandelijke beperking / gedragsproblematiek / autistisch spectrum stoornis, 
dagbesteding voor ouderen, dagbesteding voor volwassenen met verstandelijke beper-
king/gedragsproblematiek en re-integratie voor volwassenen.  
 
De uitbreiding met deze functies kan plaatsvinden door een interne verbouwing. Er is 
dan ook geen toename aan uit-, aan- en/of bijgebouwen. De interne indeling na de be-
oogde verbouwing is weergegeven in figuur 5.  
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Figuur 5. Plattegronden beoogde situatie 
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HOOFDSTUK 3  BELEIDSKADER 

De ontwikkeling van het plan moet passen in de geldende beleidskaders van respectie-
velijk het rijk, de provincie en de gemeente. Uit dit beleidskader kunnen uitgangspunten 
voortvloeien waarmee in dit bestemmingsplan rekening gehouden moet worden. Naast 
dit beleid is ook sprake van Europese regelgeving die doorwerkt in het bestemmings-
plan, deze regelgeving komt aan de orde bij de omgevingsaspecten in het volgende 
hoofdstuk. 

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 13 nationale belangen. Voor deze 
belangen is het Rijk verantwoordelijk en wil het resultaten boeken. Buiten deze 13 be-
langen hebben decentrale overheden beleidsruimte voor het faciliteren van ontwikke-
lingen.  
 
Ladder voor duurzame verstedelijking 
In de SVIR is 'de ladder voor duurzame verstedelijking' geïntroduceerd. De ladder is ook 
als procesvereiste opgenomen in het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Overheden die-
nen op grond van het Bro nieuwe stedelijke ontwikkeling standaard te motiveren met 
behulp van drie opeenvolgende stappen. Deze stappen borgen dat tot een zorgvuldige 
ruimtelijke afweging en inpassing van die nieuwe ontwikkelingen wordt gekomen. Het 
gaat hier om een ontwikkeling in het buitengebied, hierbij is extra zorgvuldigheid ge-
wenst. Toch is hier geen sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling, omdat het gaat 
om de verbouwing van de bestaande bebouwing. Het doorlopen van de ladder is daar-
om niet nodig. 
 
Besluit algemene regels ruimtelijke ordening 
Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) stelt regels omtrent de 13 aan-
gewezen nationale belangen zoals genoemd in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruim-
te (SVIR). Het gaat hierbij om de volgende rijksbelangen: 
1. Rijksvaarwegen; 
2. Mainportontwikkeling Rotterdam; 
3. Kustfundament; 
4. Grote rivieren; 
5. Waddenzee en waddengebied; 
6. Defensie; 
7. Hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 
8. Elektriciteitsvoorziening; 
9. Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 
10. Ecologische hoofdstructuur; 
11. Primaire waterkeringen buiten het kustfundament; 
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12. IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte); 
13. Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 
 
De dichtstbijzijnde rijksbelang is het IJsselmeergebied. De afstand van het plangebied tot 
aan dit gebied is circa 3 km. Gezien de afstand en het feit dat het hier hoofdzakelijk gaat 
om interne verbouwingen, kan worden geconcludeerd dat de beoogd ontwikkeling geen 
rijksbelangen raakt zoals deze zijn genoemd in het Barro. 

3.2  Provinciaal beleid 

Omgevingsplan Flevoland 2006 
In het Omgevingsplan Flevoland (vastgesteld door Provinciale Staten op 2 november 
2006) is het omgevingsbeleid van de provincie Flevoland voor de periode 2006-2015 
neergelegd, met een doorkijk naar 2030. Het Omgevingsplan is een bundeling van de 
vier wettelijke plannen op provinciaal niveau: Streekplan, Milieubeleidsplan, Waterhuis-
houdingsplan en Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan (PVVP). 
 
De provincie wil de vitaliteit van het landelijk gebied vergroten en de gebruiksmogelijk-
heden ervan meer afstemmen op de maatschappelijke behoeften. Door de schaalver-
groting in de landbouw komen veel agrarische bouwpercelen vrij. De provincie wil naast 
de landbouw ruimte bieden aan nieuwe functies in het landelijk gebied ter verbreding 
van het economisch draagvlak.  
 
De beleidsregel 'kleinschalige ontwikkelingen in het landelijk gebied' biedt het kader 
voor verschillende ontwikkelingen in het landelijk gebied. Andere functies zijn toege-
staan mits de landschappelijk en cultuurhistorische kernkwaliteiten niet worden aange-
tast.  
 
Voorheen was in het projectgebied sprake van het agrarisch gebruik. Inmiddels is geen 
sprake meer van agrarisch bebouwing en is het projectgebied vergund als woonbe-
stemming. Hierbij zijn nu al nevenactiviteiten toegestaan in de vorm van maatschappe-
lijke functies. De nieuwe functies die op basis van dit bestemmingsplan mogelijk worden 
gemaakt zijn gelijk te stellen met de reeds vergunde functies. De ontwikkeling vindt 
plaats in de bestaande bebouwing en is kleinschalig. Het omgevingsplan biedt hier ruim-
te voor en levert daarom geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling. 

3.3  Gemeentelijk beleid 

Structuurvisie Noordoostpolder 2025 
Op 15 januari is de structuurvisie Noordoostpolder 2025 vastgesteld. De structuurvisie is 
een integrale ruimtelijke visie. Zij beschrijft de huidige en gewenste waarden en kwali-
teiten en kijkt daarbij vooruit naar 2025. De visie heeft als doel verschillende belangen, 
zoals voor het landschap, de kernen en de gemeenschap, zorgvuldig af te wegen en 
hieruit een integrale ontwikkelingsrichting te bepalen voor de periode tot 2025.  
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Maatschappelijke voorzieningen zoals peuterspeelwerk, sport, onderwijs, zorg, kinder-
opvang, cultuur en ontmoetingsfuncties dragen bij aan de leefbaarheid en hebben een 
plaats dichtbij de inwoners en hun leefomgeving, te weten als de buurt en de wijk. Ze 
dragen bij aan de leefbaarheid omdat mensen elkaar kunnen ontmoeten, talenten kun-
nen ontwikkelen, dingen van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen helpen, bezig kunnen 
zijn, enzovoorts. Een goede spreiding en bereikbaarheid van voorzieningen is hierbij 
belangrijk. Het voorzieningenniveau moet passen bij dat wat nodig is en -bij het schaal-
niveau van de leefgemeenschap. De ontmoetingsfunctie krijgt meer differentiatie en 
flexibiliteit, waarbij andere (maatschappelijke) voorzieningen worden ingezet afhankelijk 
van dat wat nodig is. Het clusteren van (maatschappelijke) voorzieningen en het combi-
neren van de functies wonen en bedrijvigheid wordt steeds meer toegepast. Zo wordt 
efficiënter gebruik gemaakt van de ruimte.  
 
De beoogde ontwikkeling past binnen de structuurvisie. Deze levert dan ook geen be-
lemmeringen op voor dit bestemmingsplan. 
 
Op eigen kracht, de sociale Structuurvisie  
Op basis van de schets van trends, demografische ontwikkelingen en de foto van de 
kwaliteit, is in de contourennotitie een aantal urgenties benoemd, waaraan gewerkt 
moet worden om een sociaal en vitaal Noordoostpolder te behouden in de toekomst. Er 
zijn zes kernopgaven geformuleerd die bijdragen aan een toekomstbestendig Noord-
oostpolder, namelijk: 
1. Onderwijs en bedrijfsleven sluiten op elkaar aan; 
2. Mensen doen mee; 
3. Versterken ondersteuning vrijwillige inzet, informele zorg en mantelzorg; 
4. Herstructureren van het voorzieningenniveau; 
5. Economische waarde van het platteland benutten; 
6. Meer samenwerking tussen wonen en het sociale domein. 
In alle kernopgaven staat het begrip ‘verbinden’ centraal. Het verbinden van onderwijs-
partners aan het bedrijfsleven, het verbinden van mensen in hun eigen omgeving om 
mee te blijven doen (eventueel met ondersteuning van vrijwilligers en maatschappelijke 
partners), het verbinden van ruimtelijke en economische mogelijkheden aan de kenmer-
ken van het platteland en het verbinden van wonen in zowel fysiek als sociaal opzicht. 
 
De gemeente houdt toezicht op de samenhang van voorzieningen die aangeboden die-
nen te worden en - op de mate van gebruik van de voorzieningen. Op deze wijze wordt 
getoetst of de voorzieningen aansluiten bij de behoeften van de wijk of het dorp. 
 
De beoogde ontwikkeling past binnen de structuurvisie. Deze levert dan ook geen be-
lemmeringen op voor dit bestemmingsplan. 
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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 gevoelige functies, maar ook om te zorgen dat bedrijven niet worden be-
perkt in de bedrijfsvoering en ontwikkelingsmogelijkheden. Bij de afstemming wordt 
gebruik gemaakt van de richtafstanden uit de VNG-brochure 'Bedrijven en milieuzone-
ring'. Een richtafstand wordt beschouwd als de afstand waarbij onaanvaardbare milieu-
hinder redelijkerwijs is uitgesloten. Bedrijfsactiviteiten zijn daarvoor ingedeeld in een 
aantal milieucategorieën. 
 
Het plangebied ligt in het buitengebied. In de omgeving van het plangebied is sprake van 
agrarische bedrijven. Hierbij moet worden uitgegaan de maximale planologische moge-
lijkheden, in dit geval is dat een melkveebedrijf. Een melkveebedrijf valt volgens de 
VNG-brochure onder 'fokken en houden van rundvee' waaraan de milieucategorie 3.2 is 
gekoppeld en een richtafstand is opgenomen van 100 meter tot gevoelige functies. Het 
dichtstbijzijnde bedrijf staat op circa 80 meter vanaf de bestaande woning, deze situatie 
verandert niet op basis van dit bestemmingsplan. Uitsluitend in het bijgebouw achter de 
woning vinden verbouwingen plaats. Er wordt geen extra woning of andere milieuge-
voelige functies toegevoegd. Daarom kan dit voor onderhavig bestemmingsplan buiten 
beschouwing worden gelaten. De afstand van het agrarische bedrijf tot de milieugevoe-
lige functies (maatschappelijke functies in het bijgebouw), die in dit bestemmingsplan 
centraal staan, is ruim 100 meter. Aan de richtafstanden wordt daarmee voldaan. In de 
VNG-Brochure wordt al uitgegaan van het activiteitenbesluit. Doordat aan de richtaf-
standen wordt voldaan, wordt ook aan het activiteitenbesluit voldaan. De bedrijven 
worden daarom niet in uitbreidingsmogelijkheden beperkt.  
 
Naast het dichtstbij zijnde agrarische bedrijf is een intensieve veehouderij gevestigd. Het 
gaat hierbij om een Palingkwekerij. Deze is niet expliciet vermeld in de VNG-brochure. 
Doorgaans geldt voor een intensieve veehouderij een richtafstand van maximaal 200 
meter. Van bedrijfsgebouw tot bedrijfsgebouw is de afstand net iets meer dan 200 me-
ter. Verder staan hier nog woningen tussen. De beoogde ontwikkeling kan daarom niet 
de intensieve veehouderij in uitbreidingsmogelijkheden beperken. 
 
Andersom is een dagverblijf in het kader van gezondheidszorg een inrichting die op basis 
van geluid ook gezoneerd is in de VNG-brochure. Hiervoor geldt een afstand van 10 me-
ter tot een milieugevoelige functies. Er zijn in de omgeving van het plangebied geen 
milieugevoelige functies die hinder kunnen ondervinden. 
 
Vanuit het omgevingsaspect milieuzonering zijn daarom geen belemmeringen voor de 
beoogde ontwikkeling. 
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4.2  Geluid 

Het aspect 'geluid' gaat over geluidhinder op geluidsgevoelige objecten als gevolg van 
verkeer en industrie. De Wet geluidhinder (Wgh) is hiervoor het toetsingskader. Rondom 
spoorwegen en wegen met een maximumsnelheid van meer dan 30 km/uur, spoorwe-
gen en aangewezen bedrijven(terreinen) zijn geluidszones van toepassing. Als er ge-
luidsgevoelige objecten, zoals woningen, binnen deze zones worden toegevoegd, dan 
moet geluidsbelasting op de gevels hiervan worden bepaald en getoetst aan de normen. 
 
Het projectgebied ligt aan een 60 km/uur weg. Ten noorden van het projectgebied ligt 
de N351, dit is een 80 km/uur weg op een afstand van circa 700 meter. Het projectge-
bied valt in de geluidszones van beide wegen. Er is geen akoestisch onderzoek nodig 
omdat geen nieuwe geluidsgevoelige functies worden toegevoegd. Er is al sprake van 
een woning met een maatschappelijke functie, waarbij de bebouwing voor de maat-
schappelijke functie enkel (inpandig) wordt uitgebreid. Het omgevingsaspect geluid le-
vert daarom geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling. De bebouwing 
moet na de interne verbouwing wel voldoen aan de vereisten voor geluidwering van de 
buitengevels. Dit betekent dat de bebouwing voldoende geïsoleerd moet zijn.  
 
Het omgevingsaspect geluid levert daarom geen belemmeringen op voor de beoogde 
ontwikkeling. 

4.3  Water 

Vanwege het grote belang van het water in de ruimtelijke ordening, wordt van water-
schappen een vroege en intensieve betrokkenheid bij het opstellen van ruimtelijke plan-
nen verwacht. Bovendien is de watertoets een verplicht onderdeel in de ruimtelijke pro-
cedure geworden. Het plangebied ligt in het beheersgebied van waterschap Zuiderzee-
land. 
 
Uit de watertoets blijkt dat het waterschap geen waterschapsbelang heeft. Het water-
schap  geeft daarom een positief advies en verzoekt om de waterbelangen die in het 
projectgebied aanwezig zijn op de juiste manier te bestemmen of te reguleren. Het gaat 
hier uitsluitend om een inpandige verbouwing, hierbij spelen geen waterbelangen. Het 
toetsresultaat is opgenomen in Bijlage 1. 
 
Vanuit het omgevingsaspect water zijn geen belemmeringen voor de beoogde ontwikke-
ling.  

4.4  Luchtkwaliteit 

In de Wet milieubeheer zijn de grenswaarden op het gebied van de luchtkwaliteit vast-
gelegd. Daarbij zijn in de ruimtelijke ordeningspraktijk met name de grenswaarden voor 
stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) van belang.  
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Een verslechtering van de luchtkwaliteit is veelal het gevolg van een toename van het 
aantal verkeersbewegingen in een gebied. De verwachting is dat het aantal bezoekers 
zal toenemen doordat er meerdere maatschappelijke functies worden mogelijk ge-
maakt. Gezien de functies en het feit dat er nu ook al maatschappelijke functies in het 
projectgebied aanwezig zijn, is de verwachting dat het zal gaan om een lichte stijging. De 
beoogde ontwikkeling blijft daarmee ruimschoots onder de 3%-grenswaarde voor 'niet 
in betekenende mate'. Dit is zelfs het geval wanneer er 1.000 extra verkeersbewegingen 
per etmaal bij zouden komen. Het project draagt dus niet in betekenende mate bij aan 
de verslechtering van de luchtkwaliteit.  
 
Aanvullend onderzoek naar het aspect luchtkwaliteit is daarom niet noodzakelijk. Het 
aspect luchtkwaliteit levert geen belemmeringen voor de beoogde ontwikkeling op. 

4.5  Verkeer en parkeren 

In de toekomstige situatie kan gebruik gemaakt worden van de bestaande ontsluiting. 
Deze ontsluiting levert namelijk een verkeersveilige situatie op. Er is voldoende vrij zicht 
op de Karel Doormanweg. Op het achtererf is hier al sprake van parkeergelegenheid. De 
gemeente Noordoostpolder heeft een Nota Parkeernormen vastgesteld. Op basis hier-
van is voor de toekomstige situatie gekeken naar het benodigde aantal parkeerplaatsen. 
Voor een kinderdagverblijf in het buitengebied geldt een norm van 1,5 parkeerplaats. 
Voor de gezondsheidszorg- en andere (sociale) voorzieningen in het buitengebied geldt 
een norm van rond de 3 parkeerplaatsen. Er is sprake van meerdere maatschappelijke 
voorzieningen, maar deze zullen niet steeds tegelijk een verkeersaantrekkende werking 
hebben. Gekozen is daarom voor iets meer parkeerplaatsen, namelijk 5, met daarbij 2 
parkeerplaatsen voor het kinderdagverblijf. Deze 7 parkeerplaatsen moeten worden 
gerealiseerd op het achtererf ten hoeve van de maatschappelijke functies die op basis 
van dit bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt. Op deze plek is op dit moment al 
sprake van meer parkeerplaatsen, hieraan kan dan ook worden voldaan. Rekening moet 
worden gehouden met een afbakening van het speelterrein voor de kinderen en de par-
keergelegenheid en de ontsluiting. Op deze manier ontstaat een verkeersveilige situatie. 
In de bestaande situatie is dat al het geval. 

4.6  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. 
 
Voor het plangebied is in het verleden een tweetal onderzoeken uitgevoerd. In de on-
derzoeken zijn op verschillende locaties boringen gedaan. In figuur 6 zijn alle boringen 
weergegeven. De omcirkelde boringen zijn van het tweede onderzoek, de rest van de 
boringen zijn gedaan in het kader van het eerste onderzoek. 
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Figuur 6. Boringen bodemonderzoeken 
 
Op basis van het eerste onderzoek kan worden geconcludeerd dat bij het huidige ge-
bruik van het terrein de aangetoonde verhogingen geen verhoogde risico's vormen voor 
de volksgezondheid en/of milieu in algemene zin. Vanuit milieuhygiënisch oogpunt hoe-
ven geen beperkingen aan de gebruiks- en bestemmingsmogelijkheden van het terrein 
te worden gesteld. Verder is de grond geschikt verklaar voor grondtransactie, zowel op 
het eigen terrein als naar elders. Deze laatste optie is aan de orde mits een partijkeuring 
conform het Bouwstoffenbesluit wordt uitgevoerd. Ter plaatse van de deellocatie 'uit-
laat melkmachine' is in de grond rondom de ingegraven melkbus een lichte verontreini-
ging met minerale olie aangetoond. Het verhoogde oliegehalte is waarschijnlijk te rela-
teren aan de uitlaat van de melkmachine. Geadviseerd is om deze melkbus te verwijde-
ren en af te voeren. Het volledige onderzoeksrapport is opgenomen in bijlage 2. 
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Op basis van het tweede onderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie als "niet-
verdacht" kan worden aangemerkt. Uit de analyseresultaten is gebleken dat ten opzich-
te van de streefwaarde verhoogde gehalte in het grondwater en achtergrondwaarde 
overschrijding in de grond worden aangetoond. De gemeten waarden geven echter geen 
aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek, zodat een aanpassing van de onder-
zoeksstrategie niet noodzakelijk is. Het volledige onderzoeksrapport is opgenomen in 
bijlage 3. 
 
De houdbaarheid van beide onderzoeken is vijf jaar. Het gebruik van de gronden is na de 
onderzoeken niet meer gewijzigd. Het uitvoeren van een nieuw bodemonderzoek is 
daarom niet nodig. 
 
Vanuit het omgevingsaspect bodem zijn geen belemmeringen voor de beoogde ontwik-
keling. 

4.7  Archeologie 

In de Monumentenwet zijn archeologische resten beschermd. Wanneer de bodem 
wordt verstoord moeten archeologische resten intact blijven. Wanneer hier geen moge-
lijkheden voor zijn, is opgraving een optie. Om inzicht te krijgen in de kans op het aan-
treffen van archeologische resten in bepaalde gebieden, zijn op basis van historisch on-
derzoek archeologische verwachtingskaarten opgesteld. 
 
Op basis van de Indicatieve Kaar Archeologische Waarden (IKAW) is ter plaatse van het 
projectgebied een middelhoge trefkans op archeologische waarden. De gemeente 
Noordoostpolder heeft Archeologische Basis- en Beleidsadvieskaart (ABB) vastgesteld. 
De maatregelen ten aanzien van het omgevingsvergunningstelsel voor de gematigde en 
hoge archeologische verwachtingswaarde zijn: 
 bij gronden met een gematigde archeologische verwachting dient bij bouwontwikke-

lingen groter dan 100 m2 onderzoek gedaan te worden en bij aanlegwerkzaamheden 
met een oppervlak groter dan 5.000 m2 dient onderzoek gedaan te worden; 

 bij gronden met een hoge archeologische verwachtingswaarde dient bij bouwont-
wikkelingen groter dan 100 m2 onderzoek gedaan te worden en bij aanlegwerk-
zaamheden met een oppervlak groter dan 500 m2 dient onderzoek gedaan te wor-
den. 

Op basis van de beleidsadvieskaart is voor het overige gebied sprake van een lage ar-
cheologische verwachting en behoeven geen regels inzake omgevingsvergunningen voor 
het uitvoeren van werken of werkzaamheden te worden gesteld.  
 
Dit bestemmingsplan maakt geen graafwerkzaamheden mogelijk. Er vinden uitsluitend 
inpandige verbouwingen plaats. Een nader archeologisch onderzoek is hiervoor dan ook 
niet nodig. Het omgevingsaspect archeologie levert geen belemmeringen op voor de 
beoogde ontwikkeling. 
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4.8  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. 
 
Het perceel aan de Karel Doormanweg en de directe omgeving kent een aantal karakte-
ristieken die kenmerkend zijn voor de Noordoostpolder. Door die kenmerken, en de 
zichtbaarheid daarvan, draagt het perceel bij aan de herkenbaarheid van de Noordoost-
polder en daarmee haar bijzondere identiteit.  
 
De ligging van het erf geeft uitdrukking aan het modulaire systeem van verkaveling van 
de polder. Een regelmatig raster dat gebaseerd is op de in die tijd meest rationele agra-
rische verkaveling en drainagetechniek: een kavelmaat van 300 langs de weg en 800 
meter in de diepte. Die verkaveling leidde tot agrarische bedrijven van 12 tot 48 hectare, 
dus variërend van een halve tot 2 kavels. Het erf van ca. 1 ha.  is gesitueerd aan de weg 
kavelsloot, alleen of in clusters van 2, 3 of 4 erven.  
 
De ligging van onderhavig erf is om nog twee redenen bijzonder te noemen. Zo maakt 
het erf onderdeel uit van het zogeheten ‘assenkruis’ van de polder. Het assenkruis, het 
complement van de dorpenringweg, verbindt deze niet alleen met het centrale Emme-
loord, maar draagt ook zorg voor de verankering van de Noordoostpolder aan zijn om-
geving (hier Urk). Het assenkruis is niet eenduidig van opbouw, maar bestaat meestal uit 
een vaart (hier de Urkervaart) en een hoofdweg (Urkerweg), die van elkaar gescheiden 
zijn door een beplantingsstrook. Samen met een beplante parallelweg (Hier de Karel 
Doormanweg) begrenst deze singel een zone die door zijn maat (800 m breed; één ka-
veldiepte) onderscheidt van de overige ruimtes in de polder (meestal 1600 m; twee ka-
veldieptes). De dorpenringweg en assenkruis vormen samen het netwerk van hoofdwe-
gen vanaf welke de meeste mensen de polder beleven. 
 
Verder is het opmerkelijk dat er twee erven naast elkaar gesitueerd zijn op de kavel. Dit 
is redelijk uniek in de polder. Gebruikelijk was één erf per kavel, gesitueerd in de hoek 
van de kavel aan de kavelsloot en weg. Het is niet bekend waarom hier van dit ontwerp-
uitgangspunt is afgeweken.  
 
De grootte van het erf zegt verder iets over de grootte van het bedrijf. De Bedrijven met 
minder dan 24 hectare kregen een boerenerf van 0,7 tot 0,8 hectare. Voor bedrijven van 
24 hectare en groter werden erven van 0,9 tot 1,0 hectare ingepland. Dit was bovendien 
gebaseerd op een functionele analyse van de inrichting van het boerenerf door land-
schapsarchitect Bijhouwer. Kortom de grootte van het erf zegt iets over de oorspronke-
lijke omvang/uitgifte van het bedrijf. 
 
Het erf zelf heeft ook een aantal kenmerken die bijdragen aan de bijzondere inrichting 
van de polder. De montageschuur (in de volksmond schokbetonschuur, genoemd naar 
de bouwer NV Schokbeton) lijkt er een uit de derde serie van het hoofdtype PF.  
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Het basisontwerp bestond uit één groot rechthoekig gebouw met een centrale tas, een 
zadeldak en rechte topgevels. De daadwerkelijke plattegrond was afhankelijk van de 
bedrijfsomvang, eventuele graslandverplichting en tijdstip van bedrijfsuitgifte. Door 
renovatie is het type niet meer volledig te herleiden, de ligging en contour zijn nog wel 
oorspronkelijk en geven een beeld van de oorspronkelijke inrichting van het erf. 
 
Wat verder opvalt is de aanwezigheid van de volwassen erfsingel. Ook deze singel is een 
basisonderdeel van het ontwerp van de Noordoostpolder. Het kent een vast maatvoe-
ring. Het type beplanting was deels afhankelijk van de ondergrond en kende van oor-
sprong een eigen beplantingsplan. Het doel was vooral om beschutting te creëren in het 
open vlakke polderland en een stukje menselijke maatvoering aan te brengen. De erf-
singels zijn daarmee een belangrijk element op het schaalniveau van de polder als ge-
heel. Samen met de omlijsting van de dorpen vormen het groene eilanden in een open 
agrarische bedrijfsruimte.  
 
Het geheel van de pachterswoning met montageschuur en volwassen erfsingel levert 
een nog redelijk gaaf erf op en geeft daarmee een bijzonder mooi en compleet beeld 
van hoe een erf bedoeld was. 
 
Ook de oorspronkelijke entree van het erf met de witte dampalen (pionnen en palen) is 
nog goeddeels intact. 
 
Het gaat hier om een uitsluitend inpandige verbouwing die geen negatieve invloed heb-
ben op het perceel, de bebouwing en de directe omgeving. Het omgevingsaspect cul-
tuurhistorie levert daarom geen belemmeringen op voor de beoogde ontwikkeling. 

4.9  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 de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) beschermd. De bescherming van 
soorten en hun verblijfplaatsen is geregeld in de Flora- en faunawet. 
 
Gebiedsbescherming 
Het dichtstbijzijnde Natura2000-gebied is het IJsselmeer. Dit gebied ligt op circa 2,5 km 
ten noorden van het projectgebied. Langs de Urkerweg, wat circa 700 meter ten noor-
den van het projectgebied is gelegen, is een groenstrook gesitueerd wat onderdeel uit-
maakt van het Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). Gezien de aard en omvang van het 
maatschappelijke  gebruik dat mogelijk wordt gemaakt kan geconcludeerd worden dat 
de afstand dusdanig groot is dat geen negatieve effecten zullen optreden.  
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Soortenbescherming 
Het projectgebied bestaat uit een woning, bijgebouwen en een goed onderhouden tuin. 
De bebouwing is in een goede staat. De kans dat in het projectgebied beschermde soor-
ten aanwezig zijn is daarom zeer klein tot nihil. De functies worden daarnaast mogelijk 
gemaakt door inpandige verbouwingen. Dit heeft geen invloed op de flora en fauna in 
de directe omgeving. 
 
Vanuit het omgevingsaspect ecologie zijn er dan ook geen belemmeringen voor de be-
oogde ontwikkeling.  

4.10  Externe veiligheid 

Externe veiligheid gaat over het beheersen van de risico's voor de omgeving bij gebruik, 
opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen als vuurwerk, lpg en munitie over weg, water 
en spoor en door buisleidingen. Het externe veiligheidsbeleid richt zich op het beperken 
van de risico's voor de burger. Hiertoe zijn risico's gekwantificeerd, namelijk door middel 
van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. Het externe veiligheidsbeleid is ver-
ankerd in diverse wet- en regelgeving. Voor voornoemd bestemmingsplan zijn het Be-
sluit externe veiligheid inrichtingen de Circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke 
stoffen en het Besluit externe veiligheid buisleidingen relevant. In voornoemde Beslui-
ten en de circulaire is een verantwoordingsplicht bij een toename van het groepsrisico 
opgenomen. 
 
Het plaatsgebonden risico (PR) is de berekende kans per jaar, dat een persoon overlijdt 
als rechtstreeks gevolg van een ongeval bij een risicobron, aangenomen dat hij op die 
plaats permanent en onbeschermd verblijft. Het groepsrisico is de kans dat een groep 
mensen overlijdt door een ongeval met gevaarlijke stoffen. Het groepsrisico (GR) moet 
worden gezien als een maat voor maatschappelijke ontwrichting.  
 
Voor het groepsrisico is een oriënterende waarde bepaald. Dit betreft geen harde norm, 
maar vormt een onderdeel bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het risico. In 
algemene zin geldt dat wanneer het groepsrisico onder de oriënterende waarde blijft, er 
sprake is van een acceptabel risiconiveau.  
 
Op basis van de risicokaart staat op een afstand van circa 110 meter een propaantank. 
De risicoafstand is gesteld op 20 meter. Hier wordt ruim aan voldaan. Bij de interne ver-
bouwing is wel rekening gehouden met de situering van de kwetsbare ruimtes. De 
slaapkamers zijn zo op een grotere afstand tot aan de propaantank gesitueerd en elke 
groepsruimte is voorzien van een vluchtroute. 
 
Vanuit het omgevingsaspect externe veiligheid zijn er vooralsnog geen belemmeringen 
voor de beoogde ontwikkeling. In het kader van een goede ruimtelijke ordening en een 
veilige leefomgeving wordt het voorontwerpbestemmingsplan voorgelegd aan de 
brandweer. De reactie van de brandweer wordt in het ontwerpbestemmingsplan ver-
werkt. 
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HOOFDSTUK 5  JURIDISCHE BESCHRIJVING 

5.1  Het juridische systeem 

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). Inherent hieraan is de toepassing van de Standaard Ver-
gelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) 2012. De SVBP maakt het mogelijk om bestem-
mingsplannen te maken die op vergelijkbare wijze zijn opgebouwd en op een zelfde 
manier worden verbeeld. De SVBP 2012 is toegespitst op de regels die voorschrijven hoe 
bestemmingsplannen conform de Wro en het Bro moeten worden gemaakt. De SVBP 
geeft bindende standaarden voor de opbouw en de verbeelding van het bestemmings-
plan, zowel digitaal als analoog. De regels van dit bestemmingsplan zijn opgesteld con-
form deze standaarden. 
 
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  Beschrijving van de bestemming 

In dit bestemmingsplan is één bestemming opgenomen voor het projectgebied, waarin 
alle aanwezige en beoogde functies zijn toegestaan. Gekozen is om zoveel mogelijk aan 
te sluiten bij de bestaande situatie, aangezien het uitsluitend om een inpandige verbou-
wing gaat. 
 
In de huidige situatie was sprake van een woonbestemming met een kinderopvang als 
nevenfunctie. Met de uitbreiding van de maatschappelijke functies wordt de woning een 
ondergeschikte functie. Gekozen is daarom voor de bestemming 'Maatschappelijk'. Bin-
nen deze bestemming is het toegestaan om maatschappelijke voorzieningen- en zorg-
voorzieningen te realiseren en om te wonen. Hierbij is slechts één bedrijfswoning toege-
staan per bestemmingsvlak. De situering van de bebouwing is geregeld met een gevel-
lijn. Tussen de aan de weg gekeerde grens van een bestemmingsvlak en de gevellijn van 
het bestaande dichtst bij de weg gelegen gebouw, mogen geen bedrijfsgebouwen wor-
den gebouwd. De bedrijfswoning mag gebouwd worden binnen een strook van 40 m 
vanaf de aan de wegzijde gelegen grens van het aangegeven bestemmingsvlak. Verder 
mag 
de afstand van gebouwen tot de achter- en zijgrenzen van het bestemmingsvlak niet 
minder dan 12 m bedragen. Tot slot geldt voor alle gebouwen een maximale bouwhoog-
te van 6 meter en een bouwhoogte van 12 meter, tenzij de bestaande hoogtes hoger 
zijn. Verder mag 20 % van de oppervlakte van het bestemmingsvlak worden bebouwd, 
met een maximum van 2000 m2. Hierbij wordt de lijn gevolgd van het bestemmingsplan 
'Landelijk Gebied'  (2004). Qua bebouwing verandert de situatie namelijk niet, maar 
uitsluitend wanneer het gaat om gebruik.  
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Verder is een afwijkingsmogelijkheid opgenomen, zodat met een omgevingsvergunning 
begeleid wonen mogelijk wordt gemaakt. Hierbij geldt als voorwaarde dat de behoefte 
wordt aangetoond. Tot slot is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen waarmee het mo-
gelijk is de maatschappelijke bestemming om te zetten naar een woonbestemming. 
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HOOFDSTUK 6  UITVOERBAARHEID 

6.1  Maatschappelijke uitvoerbaarheid 

Conform artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient ten aanzien van 
een bestemmingsplanprocedure vroegtijdig overleg plaats te vinden met de betrokken 
adviespartners en overheden. Daarnaast is, overeenkomstig de gemeentelijke inspraak-
verordening, het voorontwerpbestemmingsplan voor eenieder ter inzage gelegd. 
 
Tijdens het ter inzage leggen van het voorontwerp is overleg geweest met de Provincie 
Flevoland, Veiligheidsregio Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland. De provincie heeft 
aangegeven dat het bestemmingsplan geen aanleiding geeft tot het maken van opmer-
kingen. De Veiligheidsregio en het waterschap hebben wel opmerkingen gemaakt. 
 
Veiligheidsregio Flevoland heeft de volgende reactie gegeven. Het plangebied ligt buiten 
de veiligheidszone (Activiteitenbesluit, 20 meter) maar in het invloedsgebied van een 
propaantank. Een incident met een propaantank kan overdruk en hittebelasting in het 
plangebied veroorzaken. Het bevoorraden van de propaantank wordt door de tankwa-
gen beschouwd als het voornaamste risico. Om het risico te verminderen zou het verla-
den minder vaak of buiten bedrijfsuren van de maatschappelijke functie kunnen plaats-
vinden. De risicobronnen in en om het plangebied hebben in het geval van een incident 
effecten in het plangebied. Om dit effect te beperken kan gekeken worden naar de ge-
bouwde omgeving of naar de zelfredzaamheid van de gebruikers ervan. Het verhogen 
van de bufferafstand is geen mogelijkheid gezien de bestaande situatie. Een andere mo-
gelijkheid is het overwegen van (kostenneutrale) bouwkundige maatregelen die de 
kwetsbare doelgroep ontzien van de mogelijke effecten. Bijvoorbeeld door kwetsbare 
activiteiten zoals slapen zo ver mogelijk van de risicobron af te plaatsen. Verder moeten 
er voldoende mogelijkheden zijn om van de risicobron af te kunnen vluchten en evacue-
ren. Tot slot moet het plangebied voldoende bereikbaar zijn voor hulpdiensten (mini-
maal voor een brandweerauto) en moeten er voorzieningen aanwezig zijn voor bluswa-
ter. Over het algemeen kent het plangebied voldoende primair, secondair en tertiaire 
bluswater. 
 
In de toekomstige situatie zijn de slaapkamers op een grotere afstand van de propaan-
tank gesitueerd, dan in de huidige situatie het geval is. Verder zijn de groepsruimtes aan 
de achterzijde van de bebouwing gesitueerd. Boven wordt voornamelijk ingezet voor 
personeel en mogelijk voor kinderen van de BSO. Het is voor mensen met een lichame-
lijke beperking niet mogelijk om boven te komen. Verder is elke groepsruimte voorzien 
van een vluchtroute. Tot slot is het plangebied in het buitengebied gelegen. de locatie is 
goed bereikbaar en het erf is ruim opgezet, zodat hier ook ruimte is voor hulpdiensten. 
De volledige reactie van de veiligheidsregio is opgenomen in bijlage 4. 
 
Het waterschap Zuiderzeeland heeft aangegeven geen op- en of aanmerkingen te heb-
ben op het plan, omdat er geen sprake is van een waterschapsbelang. Wel wijst het wa-
terschap op het Activiteitenbesluit. Er is een melding van het Activiteitenbesluit nodig, 
dit wordt meegenomen bij de daadwerkelijke uitvoering van het plan.  
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De volledige reactie van het waterschap is opgenomen in bijlage 5.  
 
De reacties zijn verwerkt in het ontwerpplan. Het ontwerpplan heeft vervolgens vanaf 
29 september 2016 gedurende zes weken 6 weken ter inzage gelegen overeenkomstig 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), waarbij eenieder in de gelegen-
heid is gebracht zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan 
wordt daarom door de gemeenteraad vastgesteld. 

6.2  Economische uitvoerbaarheid 

Voor de uitvoerbaarheid van het plan is het van belang te weten of het economisch uit-
voerbaar is. De economische uitvoerbaarheid wordt enerzijds bepaald door de exploita-
tie van het plan (financiële haalbaarheid) en anderzijds door de wijze van kostenverhaal 
van de gemeente (grondexploitatie). 
 
Financiële haalbaarheid 
Het bestemmingsplan vormt het toetsingskader voor een particuliere ontwikkeling. Er is 
al sprake van een woning en een maatschappelijke functie en er worden op basis van dit 
bestemmingsplan meerdere maatschappelijke functies toegestaan. Het betreft uitslui-
tend inpandige verbouwingen. Het bestemmingsplan is daarmee financieel uitvoerbaar. 
 
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. 
 
Onderhavige ontwikkeling is niet als 'bouwplan' aangemerkt. De gemeente maakt verder 
geen kosten die niet met leges worden gedekt. Het opstellen van een exploitatieplan of -
overeenkomst is daarom niet aan de orde. Wel wordt een planschadeverhaalsovereen-
komst opgesteld.  
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datum 11-3-2016
dossiercode    20160311-37-12606

Geachte heer/mevrouw Annika Wedzinga,

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 procedure geen waterschapsbelang.

Waterparagraaf geen waterschapbelang
Hierbij ontvangt u de waterparagraaf voor de procedure geen waterschapsbelang. Deze is automatisch gegenereerd op basis
van de antwoorden op vragen en het ingetekende plangebied. Deze waterparagraaf kunt u opnemen in de ruimtelijke
onderbouwing van uw ruimtelijk plan.

Positief wateradvies en geen vooroverleg
Waterschap Zuiderzeeland geeft op basis van de door u gegeven antwoorden een positief wateradvies met daarbij een
algemene opmerking die betrekking heeft op het bestemmen van waterbelangen. Wij willen u verzoeken de waterbelangen (o.a.
waterlichamen, waterkeringen en rioolwaterzuiveringen) die eventueel aanwezig zijn binnen het plangebied op een juiste manier
te bestemmen of te reguleren. Het team Waterprocedures van het waterschap kan op uw verzoek daarover adviseren.

In verband met het beperkte waterschapsbelang achten wij het niet nodig om, 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 met Waterschap
Zuiderzeeland vooroverleg te voeren over het ruimtelijk plan dat betrekking heeft op deze ontwikkeling cq dit plangebied. Indien
de relevante wateraspecten in het ruimtelijk plan goed bestemd of gereguleerd worden dan zien wij het ontwerp ruimtelijk plan
met vertrouwen tegemoet. Deze kunt u zenden naar watertoets@zuiderzeeland.nl

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

Waterparagraaf geen waterschapsbelang

De initiatiefnemer heeft Waterschap Zuiderzeeland geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale
watertoets. De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de procedure geen waterschapsbelang van de watertoets
wordt toegepast. De planontwikkeling leidt niet tot effecten met betrekking tot de waterhuishouding of de afvalwaterketen. De
relevante waterbelangen, zoals waterkeringen, rioolwaterzuiveringen en waterlichamen zijn opgenomen in de verbeelding en/of
gereguleerd in de regels van het ruimtelijk plan.
____________________________________________________________________________________
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.

Indien er wijzigingen in de planontwikkeling optreden die consequenties hebben voor het watersysteem dan verzoeken wij u
contact op te nemen met het Waterschap Zuiderzeeland onder telefoonnummer 0320 274911 of via de email 
watertoets@zuiderzeeland.nl. Ook is het mogelijk de digitale watertoets opnieuw te doorlopen.

De WaterToets 2014
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1 lnleiding

In opdracht van de W de Boer is in februari 2008 door Foppen Milieu-Advies een
verkennend bodemonderzoek verricht ter plaatse van het perceel Karel Doormanweg bh tt:
Tollebeek rgemeente Noordoostpolder)

De aanleding van het onderzoek wordt gevormo door de aankoop van de lac:Ate

Doel van net onderzoek is om inzicht te verkrijgen in de actuele milleonydienische kwaliteit van
de bodem (grond en grondwater) bi plaatse zodat kan worden nagegaan of er beperkingen
aan de gebruiks en besternmingsmogelijkhederi van de onderzoekslocatie dienen te women
gesteld

Het verkennend bodemonderzok uitgevoerd conform de richtlijnen tilt de NEN
(ondk.irzoeksstrategie bij verkennend bodemonderzoek NNI., 1995n I . 30( VOOlOni;Or

Jragevoerd conform de NVN S :2h 1.:t-,yira,--3(1 bij het ilitvrieren van vooronderzoek bit verkenhcad
onenterend err (lade( oriderz.:ek NNI

In hoofdstuk 2 wordt net uitgevoerde vooronderzuek on oc op basis hiouvari destelde
hypotheses beschreven In hookistilk 3 is net uitgevoerde onderzoek (veldwerk en
laboratoriumonderzook) nesclireven en in hoofdstuk 4 de onderzoeksresultaten Het rapport
wordt in hoofdstuk 5 besloten met en aanbevelingen

ligging van de onderzoeksick:atie nweergegeven op do overzichtskaart die opgi:Anomen
iii bijlage 1 Een situatietekening van de onderzoekslocatie niet daarop de boos punter" en
peilbuis t., opgenomen in bijlage 2 Van de verrichte boringen Llifl prOtleibeSChrlIV11190( rnvq
zintuighlke waarnemingen gernaai.1 welke zijn opgenomen in bijlage :3 In bijlage 4 ziri
analyseresultaten (analysecertificatem van de onderzochte grondmonsters en net onderzochte
grondwaternionster weergegeven In billage 5 is het wettelijke toetsingskadei
interventiewaarden Bodernsanennjr voor grond en grondwater opgenomen 'tension:, it,ri
bijlage 6 het SIKH RH) 2000 ceniL,:aat van Poelsema Veldweikbureau opgenomen



2 Vooronderzoek

Ton behoeve van het vooronderzoek is gebruik gen!aakt van geoevens vande huidige eigenaar en bewoner (de heer R .1.1 Compagner),gemeente Noordoostpolder.
de uitgevoerde terreininsoectie

Bij de gemeente zijn de bouw.- milieu- en boderndossiers op 30 januari 2008 ingezterBehalve van Karel Doorrnanweg 58 zijn ook dossiers bekeken van de Karel Doormanweg 56(aangrenzende perceel)

Op 29 januari 2008 is door Foppen Milieu advies een locatiebezoekiterrernmspectieuitgevoerd

2.1 Locatiebeschriiving, historie en toekomst
De onderzoekslocatie betreft het perceel Karel Doorrnanweg 58 te lollebeek (gemeenteNoordoostpolder) De locatie is kadastraa bekend als gemeente Noordoostpolder sear! 0,nummer 5722 De locatie heeft een oppervlakte van 9 900 mz en is vanaf 1954 tof 1971 ingebruik geweest als akkerbouwbedrijf en van 1971 tot en met 1995 als melkveehourierir Dehuidige eigenaar heeft de boerderij in 1995 gekocht Vanaf dat moment hebben er geenagrarische activiteiten op het perceel plaatsgevonden Door de gemeente is op 12 december1996 geconstateerd dat aan de Karel Doormanweg 58 geen akkerbouwbedrijf meer isgevestigd Tevens is geconstateerd dat de Wet milieubeheer op de huidige activiteitenwonen en een kantoor - met van toepassing is

De bebouwing bestaat uit een woning met een aanpandige landbouwschuue een bijschuur eneen garage. welke zijn gebouwd in 195/ In 1964 zijn er aardappelhoen in de schuurgeplaatst en in 1971 is een veestal op de locatie gebouwd Verder zijn er een sleasslo(kuilplaat) een mestsilo en een rnestplaat aanwezig.

Lilt de van de locatie bekende tekeningen blijkt dat er vroeger een ondergrondse tankaanwezig is geweest In dezelfde hoek waar vroeger de tank lag was voorheen eenbrandplaats aanwezig Ter plaatste van de voormalige melkkamer is de uitlaat van demelkmachine nog aanwezig Deze mondt uit in een ingegraven melkbus

Het terrein is verkocht aan de heer W de Boer (opdrachtgever van dit onderzoek) Voor zoverbekend behoudt het perceel in de toekomst zijn woonbestemming Mogelijk wordt in detoekomst de bestaande woning gesloopt waarna een nieuwe woning op deze locatie zalworden gerealiseerd

In de nabrie omgeving van de onderzoekslocatie zijn geen gevallen van bodernverontreinigingbekend



2.2 Onderzoeksopzet en hypothese

Het onderzoek uitgevoerd conform de richtlijnen voor verkennend bodernonderzoek /oak
staat omschreven in de NEN 5740 (1999) In overleg met de opdrachtgever is besloten urn
alleen de verdachte deellocaties en de locatie van de toekomstige woning te onderzoeken

Op basis van de gegevens uit nei vooronueizoek zrin ce volgende deeilocaties als verda(Iii
aangemerkt

de voormalige tanklocatie verdacht tori aanzien van mineraie olie en viuchtioe
aromaten.

voormalige brandplaats verdacht ten aanzien van zware metalen PAK
(Polycyclische aromaliscIie koolwaterstoften afkomstig van verbrandingsrestenj
FOX (F xtraheerbare erg)norialogeenve(bindingen mogelijk atkornstig van
gewasbeschermingsnliddeien) er i minerale Oho
de !matte van de uitiaat van de melkrnactisne- verdacht ten aanzien van minerale olie

tie! overige terrein kan in principe als met verdacht warden beschouwd ten aanzien van
bodemverontreiniging Hierbij wordt or)gernerkt dat ter plaatse van do sleufsilo de mestsilo en

mestplaat mogelijk meststoffer' Ii .te bodem terecht zijn gekomen Da wordt echter met
Hfclet als 'bodembedreigend aarigeinerkt

behoeve van net opstellen van de onderzookssuategle is voor de verdachte deellocatios
..ige [3 3 van do NE. N 5740 als tragangspunt gehanteerd en ten behoeve van het onderzoek

ter plaatse van de toeKornstige woning (met verdacril) bijlage F3 1 len aanzien van de
verdachte deellocaties is met de opdrachtgever afgesproken dat bij hot zintuiglIjk.not
aantreffen van verontreiniging guen gi:)nlwateronderzoek wordt ditgevoerd ((fit Wikt of varl de
NE-N f,f'40) In tabel 1 thoofdstilk (;t! uitgovoerrie borinnen weergegeven

en aanzien van asbest opgemorikt Oat tviens de terreininspectie ge (.!11

asbesthoudende matenaier op le bo:-.:ern zip; waargenomen 'loot /over bij de huidige
eigenaar bckend is in de bodem ook geen asbestrioudend materiaal aanwezig
plaatselijk (nog in functie asbestnolidende le dir your ibijv gresbuizen) in de t;:Klern
-ianwezig



3 Uitvoering onderzoek

3.1 Veldwerk

Het velciwerk is uitgevoerd door Poelserna Veldwerkbureau uit Vollenhove (PVB) PVB is eenonafhankelijk veldwerkbureau dal alle voorkomende
werkzaamheden uitvoert your diversemilieuadviesbureaus rvEi is onder andere in bezit van het certificaat BM_ SIKH 2000 (veldwerkbij milleuhygiénisch bodemonderzoek ) voor de tocoassingsgebteden Protocol 2001 2002 en2018 Betreffend certificaat is als balage 6 opgenomen

In tabel 1 7i(n de uitgevoerde boringen en de cliepte hiervan weergegeven (in rn -my meterminus maaiveld))

Deellocabe

huktige/toekornsttge woning

uitlaat melkmachine

voormalige brandplaats
Voormalige ondergrondse olietank
Tabel 1. uitgevoerde boringen

Uitgevoerde boringen
2 boringen tot 0 m my (03 en 041, I boring tot 2.0 ni mv (02) enboring tot 3.0 ni mv (131). Boring 131 Is i.)fgeWef kt
grondwaterpeilbois (filterstelling 2,0 3.0 m rn)
2 boringen tot 2.0 re my ((35 en 136)
2 boringen lot 1.0 (137 en Rfj)

boringen tot 3,0 or -my (t )r Urn 1311)

monster name
De opgeboorde grond is per 0.5 m' of per afwiikende bodemlaag representatief bernonsterd
De peilbuis is enkele dagen na plaatsing hiervan representatief bemonsterd Na plaatsing envoor bemonstering is de pellbuis grondig afgepompt Van het grondwater is Olden!, debemonstering de zuurgraad (pH) en het elektrisch

geleidingsvermogen (EC) bepaald
De veldwerkzaamheden zijn verricht volgens de geldende voorschriften. Op de situatietekening(bijlage 2) is de situering van de verrichte boringen en de peilbuts aangegeven



3.2 Laboratoriumonderzoek

Op basis van de beschikbare g »in door het laboratorium een aantal mengmork,ters
samengesteld. In tabel 2 rijn its nalysc., aangeboden (meng )monsters en de ;;Itgevoerde
analyses weergegeven

Monster- Deelmonsters Diepte tin --inv) Analyses
onischrijving
MM I 131 Urn B4 (10 1) U Ni N `.i./40 pakket orond*
MM2 EU + 112 i) 5 2.0 Ni N-5740 pakket grondMM:i1.1!; t tit, e (1 1.p "siluchtige animater) i.,11 t

mftilleen kW en mint:laic (lilt

middels GU')
1M4 B7 + ti 1.0 Ni NFi740pakket grond

MMU Ei9 Um 1311 ;.! i1 3 0 Vli,cntige armtaten
thirtaletin (N) tel niinerale

G(;)
tilt; I U3. (faterstellav Nr.N5/40pakket grondwotei"

reetali:n (cadmium, c broo,n. hope' kwik lood rukkei ,ohk
..orsiottt: etdiaheerbWo 019anisch(-; halowenvetbindintit'll t

ptt- . /Vial Mt:later. ttIMitlIn (.:11room, koper, kwik. lood nikkel
(t)enteen toioeen ethylltenieen xylerien) narialeen, trechloiernle

siein ei; t.the

. ipmentingon
; bepaling van dr.: rootsingswoof den MM 1 MIN.Y/ en MM 4 hoi t tor

luturngehalt,: bepaald en van MM!, hot organisch idoitjetilite
De grand en giondwateinionsteis voorbetiandeld contoini A83000
Lie analyses ilitgevoera (tom e(sni blitfV001 f.leaCCIed.l.eerti labOratOrilirli (Al G01111011

lobe/ 2 labotatornitnowier?oek



4 Onderzoeksresultaten

4.1 Bodemopbouw, zintuiglijke waarnerningen en_geohydrologie

Locale bodemopbouw
De profielbeschrijvingen van de uitgevoerde handboringen zip opgenomen in bijlage 3 tilt
deze beschnivingen en die van hot niiisiti:sltie bodemonderzoek kan het gemiddelde
hodemprofrel als volgt worden samengevat

0,0 - 2.5 m -mv. klei,
2.5 -- 3.0 m -mv veen

tintiriglitke waarnemingen
De opgeboorde cq ontgraven grond is zintienitk beoordeeld op de aanweligheld
verontreiniging (inclusief asbest) Zintuiglijk is peen verontreiniging aangetoond

Geohydrologische bodemopbouw
In tabel 3 is de globale regionale bodemopbouw weergegeven Deze gegevens zijn ontleend
aan de Grondwaterkaart van Nederland (DGV TNO)

Pakket dikte (m --my)
Deklaag 0-3

'1 watervoerend pakket 3-15

1 scheidende laag 15 22

2" watervoerend pakket 22.>36
Tabel 3 regionale hodemopbouw.

Samenstelling
Ir., veen en siltin firi rand

matig fijn tot matig grn1 zand

(zanch(;e) Het

matig fijn tol grof zand

Regionale grondwaterstroming
Het freatisch grondwater zal naar verwachting worden beinvloed door aanwezige funderingen.
kabel- en leidingentraces en waterlopen Er is geen eenduidige stromingsrichting van het
freatische grondwater aan te geven



4.2 Interpretatie analyseresultaten

De analyseresultaten van de onderzochte grondmonsters en het grondwatemionster er;r1
opgenomen in bijlage 4

4 2 1 loetsingskader
Our de milieuriygrenischo kwaliteit van de grond on het grondwater ter plaatse van at
onderzochte locate te kunn..:h beoorueler zijn de analyseresultaten getoetst aan rit hand van
het toetsingskader voor concentraties van diverse verontreinigingen in grond en grondwater
opgesteld door net Ministerie van Volkshuisvesting Ruinitelijke Ordening en Milieubeheer
kcirculaire 'streefwaarden en interventiewaarOen bodernsanenng 0E30/07494013 d
1994 aangepast in februari 2000i

In het bovengenoerlde ICPAS!!IgSk:-Plt,r wordt onderscheid gemaakt tussen twt:i
concentratieniveaus. te weten streefwaarde en interventrewaarde en een concentratien!vea,
waar. bij overschrijding hicvan eon riadLr :ngesteld client te worden

Streefwaarde (S)
Dc streefwaarde geeft net niveau ,i;in waaronder yeen en waarboven wel sprake is van een
aantoonbare verontreiniging Rocuoms waarin gee() gehalten groter dan destreetwa;-.1rde
worden genieten, golden als mLiltifunctioneel Worden wel gehalten groter dan do streetwaarde
gemeten dan client te worden afgewogen in hoeverre sprake is van een verontreiniging en or
nader onderzoek noodzakelijk zal zirri

iti(erventiewaarde (I)
De interventiewaarde geeft net niveau aar waar hij overschrijding sprake is van een ernstigc
vermindering van de muIrrfuncrtorieie e!geris...;happen van de bodem n ile I elainal
liodembescherming wordt bij een over :-;.,nrijding van de intervenfiewaarde gesproken van eiln
geval van enistige bodernvorontieiftging Hiervoor deldt in principe eon saner:ngsnoodzak
)oor middel van riader ondoilook mar moeten worden vastgesteld hoe urgent (I,

saner ingsr roodzaak is

irssetuwiarde (
Do tussenwaarde geeft het niveau aan waar hij overschrijding een nader onderzoek ingesteld
client le worden De tussenvvaa%re wordt ais volgt berekend (interventiewaarde +

streefwaar(le) / 2

De analyseresultateri zijn getoetst aan bovengenoemd toetsingskader De toetsingstabellen
o)genornen in Pillage 5 Do interpretatie van de analyseresultaten van de grondnionsters
nclusief het kutmonstr s weergegeven In paragraaf 4 2 2 en die voor grondwater

;.,iragraat 4 2 3

4 2 2 ResultateRgronamonsters
In de mengmonsters MM) en MM2 in.:so boven en ondergrond huidigettoekornstigo woning;
en in MMS (voormalige ondt:-,ijgrondso tank.; blijver, de gemeten waardes van de onderzochte
parameters alle benorien de streefwaarde of de rapportagegrens

In mengmonster 3 (uitlaat melkmachine) overschrijdt het gehalte rninerale olie mot een
gemeten waarde van GO mgikyds kmilligram per kilogram droge slot) de streefwaarde van 21
mg/kgds. De gemeten waarde bfiltt echter ruim beneden de nadere onderzoekswaarde van
1 035 mg/kgds zodat er geen aanleiding is tot het uitvoeren van nader bodemonderzoek
Het verhoogde oliegehalte us waarschijnlijk le relateren aan de uitlaat van de melkmachine



In mengmonster 4 (voormalige brandplaats) overschrijdt het gehalte PAK olie met een gerneten
waarde van 1,8 ing/kgds de streefwaarde van 1 () mg/kgds Dc gemeten waarde blijft echter
ruim beneden de nader oncierzoekswaarde van 21 mg/karts zodat er geen aanieiding i to,
uitvoeren van nader bodemonderzoek Het verhoogde PAK-gehalte is waarschijnlijk te
relateren aan voormalige stookactiviteiten De gemeten waardes van de overige onderzochte
parameters van rnengrnonster 4 blijven beneden de streefwaarde of de rapportagegrens

4 2.3 Resultaten grondwater
In het grondwatermonster overschrijden de gemeten waardes van een viertal steer) de
streefwaarde

het gehalte chroom overschrijdt met een gemeten waarde van 1,1 ag/I (microgram per
liter) de streefwaarde van 1,0 ug/I De gemeten waarde blijft echter ruim beneden de
nader oncier7oekswaarde van 16 tioll
het gehalte nikkel overschrijdt met een gemeten waarde van 16 ug/I de streefwaairte
van 15 4g/I De gemeten waarde Net echter ruim beneden de !laden.
onderzoekswaarde van 45 uq/1
het gehalte 7ink overschrijdt met een gemeten waarde van 190 ug/1 de streetwaarde
van 65 tig/1 De gemeten waarde blijft echter ruim beneden de nader
onderzoekswaarde van 433 qg/I.
het gehalte xylenen overschrijdt met een gemeten waarde van 0.90 14g/I de
streefwaarde van 0,20 Lig/I De gemeten waarde blijft echter ruim beneden de nader
onderzoekswaarde van 35 ug/I

Het is niet uit te sluiten dat de licht verhoogde gehalten aan zware metalen (chroom. nikkel en
zink) van nature in het grondwater aanwezig zijn Onduidelijk is echter wat de herkomst is van
het licht verhoogde gehalte xylenen Hierbij wordt ook opgemerkt dat, al blijft het totaalgehalte
minerale olie (fracties C10-C40 beneden de rapportagegrens (100 yg/1). er in de fracties C.7.C1
een gehalte van 75 ulg/I minerale olie wordt aangetoond Dit gehalte overschrijdt de
streefwaarde voor minerale olie van 50 trg/I. maar blijft ruim beneden de nadere
onderzoekswaarde van 325 49/1 De licht verhoogde gehalten xylenen en minerale olie zijn
mogelijk afkomstig van brandstoffen (petroleum?) op basis van het uitgevoerde vooronderzoek
is dit echter niet te verklaren Vooralsnog geven de licht verhoogde gehalten geen aanleiding
tot het uitvoeren van nader bodemonderzoek

De gemeten waardes van de overige onderzochte parameters van het grondwatermonster
blijven beneden de streefwaarde of de rapportagegrens

In tabel 4 staan de zuurgraad (pH), het elektrisch geleidingsvermogen en de stand van het
grondwater vermeld

Parameter Peiihuis 1 op 3.0 m «mv)
Ziiiitgraad (pil) ( ) 6

lektrisch geleidingsvermogen (F C) (mSicnij 0 1P,

Grondwaterstand --Inv) O. 7f.
label 4 pl-I. FC en grondwaterstand

/owed de pH als ook de EC zijn niet afwijkend to noemen



5 Conclusies en aanbevelingen

De milieuhygienische kwaliteit vcin de grond en net grondwater ter plaatse van
onderzoekslocatie is analytisch onderzocht door nitridet van laboratoriumonderzoek
zintuiglijk beoordeeld tijdens de uitgevoerde verdwerkzaamheden Op basis van de verkregen
onderzoeksresultaten wordt het volgende qeconcludetrd

5.1 Grond

tdigettaekornstige worting
/inturglijk en analytisch is op rieze creeliocatie geen verontreiniging aangetoond

Uitlaat melkmachine
tintutglijk is op deze deellecatie geen verontreiniging aangetoond Analytisch is in de gtond
rondom Oe ingegraven melkbus een lichte verontreiniging met minoraie olie aangetoond 11,1
gemeten gehalte geelt get,11 aanleiding tot het uitvoei en van nader onderzoek Het verhooride
oliegehalte is waarschijalijk te relateren aan de uitlaat van de melkmactiine

Voormalige brandplaats
lintiliglijk is op deze deellocat,e geen verontreiniging aangetoond Analytisch is in de grond

ri lichte verontreirligirig met PAK (Policyclische Aromatische Koolwaterstotten)
ingetoond Hef gemeten genalte geeft geen aanleiding tot het uitvoeren van node!

onderzoek Het verhoogde PAK gehalte is waaisi.-Minlilk elaterer I aan yowl
stookactiviteiten

Voormalige ondergrondse tank
/inturglijk en analytisch is op deze deeriocatie geen vc.!Iontreiniging aangetoond

(.-!s,best (indicatiet)
71nrii,dlik is op en in de bodem gucl citibtSthOUdt-rld matenaalaangetoond

5.2 Grondwater

Fiuldiatoek.ornstige woning
In het grondwater van deze deeirocatie zijn licht vernoogde gehalten emoorn, nikkei
xylenen en minerale olie aangetpond Ueen van oe gemeten gehalten geett vooraisnog
aanieiding tot het tiltveeren van nader onderzoek
Wat betreft de verhoogde gehalten /wart metalen (chroom, nikkel en 7ink) is het niet uit te
sliiiten dat deze van nature in net grondwater aanwezig zijn De herkomst van do licht
vernoogde gehalten xylenen en mineraie olie is op basis van het uitgevoerde vooroncierzek
niet te verklaren

Veldachte deellocaties
Het grondwater ter plaatse van oe verdachte deellocaties is gezien het zintoglijk niet
aantreden van velontremiging in overleg net de opdrachtgever met onderzoGht



5.3 Eindconclusie en aanbevelingen

Resumerend wordt gesteld dat bij het hind/de debruik van het terrein de aangetoonde
verhogingen geen verhoogde risico's vormen voor de volksgezondheid oniof het milieu 11
algemene zin Vanuit milieuhygienisch oogpunt behoeven derhalve geen beperkingen air,
gebruiks- c g bestemmingsmogelijkheden van het terrein te worden gesteld

Hierbij wordt opgemerkt dat dit bodemonderzoek naast dienst te doen ills
geschiktheidverklanng ten behoeve van de voorgenomen grondtransactie ook gebruikt kan
worden vow de aan te vragen bouwvergunning van een nieuw te bouwen woning De nieuwe
woning dient dan wel op de;!ellde locatie te worden gesitueerd als de oude woning t hier heett
het onderzoek immers betrekking op) Hierbij wordt wel opgemerkt dat onderhavig onderzoek
in principe een 'houdbaarheid heeft van 5 jaar

Ten aanzien van de deellocatie 'uitlaat melkmachine adviseren wij het volgende Analytisch is
in de grond rondom de ingegraven melkbus een lichte verontreiniging met rninerale olie
aangetoond Het verhoogde oliegehalte is waarschijnlijk te relateren aan de uitlaat van de
melkmachine Omdat in de ingegraven melkbus mogelijk olieresten aanwezig zijn. adviseren
Wil om de melkbus met inhoud te verwijderen en af te voeren naar een erkende verwerker

Tenslotte wordt opgemerkt dat dit onderzoek in principe niet geschikt is bil grondafvoer van de
locatie In principe mag vrijkomende grond vrij warden hergebruikt op het eigen terrein
Echter, bil afvoer van grond van de locatie dient mogelijk een partijkeuring conform
Bouwstoffenbesluit te worden uitgevoerd

6 Ondertekening

Plaats en datum Urk. 29 februari 2008

Naam Jan Baak
Functie Projectleider bodem

Handtekening
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1. Inleiding.

In opdracht van Naus Optimalisatie en Advies heeft FMA- Nillesen Bedrijfsadviseurs in maart 2009een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel Karel Doormanweg 58 te Tolle-
beek. Het perceel is kadastraal bekend onder gemeente Noordoostpolder, sectie D. perceelnummer
1571. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt totaal circa 134 m2. De regionale ligging van
de locatie is in bijlage 1 weergegeven.

Het verkennend onderzoek is uitgevoerd ten behoeve van een aan te vragen bouwvergunning.

Het doel van het verkennend bodemonderzoek is om met beperkte middelen een beeld te verkrijgen
van de huidige bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie. Het onderzoek is niet bedoeld om de exacte
aard en omvang van een eventuele verontreiniging aan te geven.

Voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek is de onderzoekslocatie, op basis van informatie
van de opdrachtgever, als onverdacht aangemerkt.
Als onderdeel van het bodemonderzoek is een historisch onderzoek uitgevoerd, zoals beschreven in de
NEN-5725: 2009. Hieruit is naar voren gekomen dat de onderzoekslocatie inderdaad als niet-verdacht
kan worden aangemerkt.

Het verkennend bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie bij verkennend bodem-
onderzoek, zoals beschreven in de NEN-574012009.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd volgens de onderzoeksstrategie veldwerk bij milieuhygiënisch bo-
demonderzoek, zoals beschreven in het VKB- protocol 2001 en 2002 (zie monsternemingsformulier, bij-
lage 7).

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader van BBK, VROM (circulaire streef- en interven-
tiewaarden bodemsanering, februari 2000).

In het onderhavige rapport is verslag gedaan van het uitgevoerde onderzoek. Het rapport is als volgt op-
gebouwd:

2. Vooronderzoek, hypothese(s) en onderzoeksstrategie(ën).
3. Veldwerkzaamheden.
4. Laboratoriumonderzoek.
5. Beoordeling analyseresultaten.
6. Conclusies en aanbevelingen.
7. Aansprakelijkheid.
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2. Vooronderzoek, hypothese en onderzoeksstrategie.

In dit hoofdstuk wordt het uitgevoerde vooronderzoek gerapporteerd. Achtereenvolgens zullen bespro-
ken worden:

§ 2.1: Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek.
§ 2.2: Huidige situatie / historie tot op heden.
§ 2.3: Toekomstige situatie.
§ 2.4: Bodemopbouw en geohydrologie.
§ 2.5: Vaststelling hypothese(s) / gevolgde onderzoeksstrategie(ën).

Op basis van de verstrekte informatie door de opdrachtgever blijkt dat begin maart 2009 door de
opdrachtgever een verkennend bodemonderzoek ter beoordeling is voorgelegd aan de gemeente
Noordoostpolder. Het betrof een verkennend onderzoek van Foppen Milieu-advies uit Urk
(rapportnummer 8007-z01-001) gerapporteerd d.d. 29 februari 2009. Het onderzoek is door de
gemeente Noordoostpolder, aldus de opdrachtgever, afgewezen omdat deze niet toereikend is voor de
aanvraag van de bouwvergunning voor onderhavige bouwlokatie.

Naar aanleiding van de betreffende onderzoeksrapportage en de afwijzing door de gemeente
Noordoostpolder worden aanvullend de volgende kanttekeningen geplaatst:

de datum van uitvoering van het betreffende onderzoek is, in tegenstelling tot hetgeen gesteld
is in de desbetreffende norm en/of het protocol, niet vermeld
het aantal boringen is in afwijking op de NEN-5740 uitgevoerd; de reden tot deze afwijking is
niet bekend
er is 1 peilbuis geplaatst ter plaatse van het onverdacht terreingedeelte (woonhuis). De reden
tot het niet plaatsen van peilbuizen op de verdachte terrein delen (mn. nabij de voormalige
ondergrondse tank en uitlaatmelkmachine) is niet bekend
De grondwaterstand (75 cm-mv) is niet weergegeven in de in de bijlagen opgenomen
boorstaten. doch uitsluitend in de text. De reden tot het plaatsen van een peilbuis met een
afwijkende filterstelling (ic. 200 300 cm-mv) tov de norm in relatie tot de grondwaterstand (ic.
75 cm-mv) is niet bekend
in tegenstelling tot hetgeen de norm voorschrijft is het grondwater binnen een aantal dagen
bemonsterd (op basis van de analysecertificaten (certificaten grond versus grondwater) wordt
er van uitgegaan dat het grondwatermonster ca. 2 dagen na plaatsing van de peilbuis is
bemonsterd)
in tegenstelling tot hetgeen het protocol stelt is niet bekend door wie ic door welk persoon of
welke personen het veldwerk is uitgevoerd
in tegenstelling tot hetgeen de protocollen voorschrijven is geen expliciete verwijzing gemaakt
naar de -voor het betreffende onderzoek- van toepassing zijnde protocollen
de analysecertificaten zijn gericht aan het rapporterend buro. Niet bekend is of het
rapporterend buro ook de monsters in ontvangst heeft genomen en vervolgens heeft
overgedragen aan het laboratorium, daarbij rekening houdend met oa de conservering
uit de historische gegevens, welke -aldus de rapportage- mede afkomstig zijn uit het
gemeentelijk archief, blijkt niet dat er bijv. geen gegevens zijn aangetroffen tav de datum en
saneringscertificaten van de eventuele uitgevoerde sanering van de voormalige ondergrondse
tank. Tevens wordt niet vermeld dat in de nabijheid van het woonhuis een bovengrondse tank
is vermeld op een van de tekeningen behorende bij een bouwvergunningaanvraag.

Ten behoeve van het verzamelen van gegevens is door FMA-Nillesen Bedrijfsadviseurs het gemeente-
lijk archief van Gemeente Noordoostpolder geraadpleegd. In het gemeentelijk archief zijn de volgende
bodemdossiers ingezien welke tbv het adres Karel Doormanweg 58 ter beschikking zijn gesteld:

rapportage (d.d. 29-2-08) verkennend bodemonderzoek Foppen Milieu-advies te Urk, ken-
merk 8007-201-001. Op basis van de resultaten van het verkennend onderzoek zijn de vol-
gende conclusies getrokken:

deellokatie uitlaat melkmachine: lichte verontreiniging minerale olie in de bodem.
deellokatie voormalige brandplaats: lichte verontreiniging PAK in de bodem
deellokatie voormalige ondergrondse tank: geen verontreiniging aangetoond in de bodem
huidig / toekomstige woning (overdacht): In de bodem zijn geen verontreinigingen aange-
toond. Licht verhoogde gehalten aan chroom.. Nikkel, zink, xylenen en minerale olie zijn
aangetoond in het grondwater.
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In het bodemdossier zijn geen gegevens aangetroffen inzake een sanering cq verwijdering van een
(voormalige) ondergrondse tank.

In het gemeentelijk archief zijn de volgende bouwdossiers ingezien welke tbv het adres Karel Door-
manweg 58 en Domineesweg 11 (dit betreffen de zelfde percelen aldus de gegevens uit het gemeen-
telijk archief) ter beschikking zijn gesteld:

Karel Doormanweq 58
kenmerk 64-13, bouwvergunning aardappelboxen, 19 februari 1964

- kenmerk 71-156, bouwvergunning veestal, 26 mei 1971
Domineesweq 11

kenmerk 67-210, bouwvergunning aardappelbewaarplaats, 26 mei 1967
kenmerk 70-388, bouwvergunning houten garage, 13 oktober 1970
kenmerk 72-413, bouwvergunning veestal, 20 september 1972
kenmerk 91-484, bouwvergunning veestal, 20 augustus 1991
kenmerk 97-161, bouwvergunning werktuigenberging, 3 juni 1997

In het bouwdossier is op 1 tekening -voor de aanvraag om een bouwvergunning- waargenomen een
bovengrondse tank nabij de woning; deze tank bevindt zich op de desbetreffende tekening op ca. 10
meter uit de onderzoekslokatie tbv onderhavig verkennend bodemonderzoek.

Opgemerkt wordt dat een milieudossier niet ter beschikking is gesteld.

2.1. Afbakening onderzoekslocatie vooronderzoek.

Locatiegegevens
De onderzoekslocatie betreft een gedeelte van een schuur en heeft een oppervlakte van circa 134 m2.

Afbakening onderzoekslocatie
De onderzoekslocatie wordt omsloten door verharding en tuin.

2.2. Huidige situatie / historie tot op heden.

Voor zover bekend is de onderzoekslocatie in gebruik geweest als schuur.

Omgeving
Het perceel ligt in het buitengebied van Tollebeek.

Terreininspectie
Voorafgaande aan het bodemonderzoek is een terreininspectie uitgevoerd. Hierbij zijn geen afwijkin-
gen waargenomen die op mogelijke bodemverontreiniging kunnen wijzen. Tevens zijn er bij de terrein-
inspectie geen asbestverdachte materialen op of in de bodem waargenomen. Ook is niet waargeno-
men de bovengrondse tank nabij de woning (ca. 10 meter uit de onderzoeksloaktie), welke aangege-
ven staat op 1 tekening tbv een aanvraag om een bouwvergunning.
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2.3. Bodemopbouw en geohydrologie.

Voor de beschrijving van de bodemopbouw en de geohydrologie is gebruik gemaakt van de 'Geohy-
drologische Atlas IJsselmeergebied (Rijkswaterstaat. DBVV/RIZA. Lelystad 1991). Tevens is gebruik
gemaakt van waarnemingen die gedaan zijn tijdens de uitvoering van het onderzoek.

Uit de veldwaarnemingen blijkt dat tot aan de maximale boordiepte van 270 cm- my (centimeter min
maaiveld) sprake is van een kleilaag. Tijdens de veldwerkzaamheden is van iedere boring een profiel-
beschrijving gemaakt. In bijlage 3 is hiervan een overzicht weergegeven.
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2.4. Vaststelling hypothese(s) / gevolgde onderzoeksstrategie(ën).

Op basis van het uitgevoerde vooronderzoek kan worden geconcludeerd dat de te onderzoeken locatie
als -niet-verdacht- kan worden aangemerkt. De op het perceel aanwezige brandstoftanks zijn buiten de
onderzoekslocatie gelegen op een afstand van circa dan 10 meter. Het onderzoek is derhalve uitge-
voerd conform NEN-574012009 (ONV).
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3. Veldwerkzaamheden.
De veldwerkzaamheden zijn uitgevoerd op 9 en 16 maart 2009.

3.1. Uitvoering boringen.
Verspreid over de onderzoekslocatie zijn 4 boringen (B1 t/m B4) uitgevoerd. De boringen B3 en B4 zijn
uitgevoerd tot 50 cm- mv (centimeter min maaiveld). Boring B2 is doorgezet tot 200 cm- mv.
Boring B1 is doorgezet tot 270 cm- mv en afgewerkt tot grondwaterpeilbuis.

Na overleg met de gemeente Noordoostpolder is besloten geen betonboringen te verrichten in de be-
staande betonvloer.

3.2. Zintuiglijke beoordeling.
Tijdens het veldwerk is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid van
bodemverontreiniging of bodemvreemde stoffen. Hierbij zijn geen indicaties waargenomen die hierop
duiden.

3.3. Bemonstering.
Ter bepaling van de kwaliteit van de bovengrond is het traject van 20-50 cm- mv representatief be-
monsterd en ter bepaling van de kwaliteit van de ondergrond het traject van 50-200 cm- mv.

Na plaatsing van de peilbuis en vóór bemonstering hiervan (bemonstering: 1 week na plaatsing van de
peilbuis) is tenminste 3 maal de natte stijgbuisinhoud afgepompt. Tijdens de veldwerkzaamheden zijn
de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EO) van het grondwater bepaald. De geme-
ten waarden zijn in hoofdstuk 5.3 weergegeven.

De locaties van de boorpunten en de peilbuis zijn weergegeven op de tekening in bijlage 2.
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4. Laboratoriumonderzoek.

De (meng)monsters van de grond en het grondwater zijn geanalyseerd door Omegam. De analyseme-
thodieken zijn uitgevoerd conform de NEN-5740 (behandeling conform AS3000). De analyseresultaten
van de onderzochte grond- en grondwatermonsters zijn weergegeven in bijlage 4 (Analysecertificaten).
De berekende achtergrond, streef- en interventiewaarden zijn opgenomen in bijlage 5.

4.1. Monstersamenstelling.

In het laboratorium zijn van de grondmonsters een drietal mengmonsters samengesteld. In onder-
staande tabel wordt een overzicht van de verschillende. ter analyse aangeboden grond- en grondwa-
termonsters gegeven.

tabel monstersamenstelling

* Het Standaardpakket voor grond bestaat uit de volgende parameters:
zware metalen (Ba, Cd, Co, Cu, Ng, Ni, Pb. Mo, Zn)
polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
Polychloorbifenylen (PCB)
minerale olie (GC)

Ter bepaling van de toetsingswaarden zijn tevens het organisch stof- en lutumgehalte van zowel de
bovengrond als de ondergrond bepaald.

Het Standaardpakket voor grondwater bestaat uit onderstaande componenten:
zware metalen (Ba. Cd, Co, Cu, Ng, Ni. Pb, Mo. Zn)
vluchtige aromaten (inclusief naftaleen)
vluchtige chlooralifaten
minerale olie

Verkennend bodemonderzoek Karel Doormanweg 58 te Tollebeek

(Meng)monster Deelmonsters Diepte (cm- mv) Analyses

Mengmonster MM1
(bovengrond)

B1 t/m B4 20-50 Standaardpakket voor
grond*

Mengmonster MM2
(ondergrond)

B1 en B2 50-200 Standaardpakket voor
grond*

Grondwatermonster
peilbuis PB1

- 170-270 (filterstelling) Standaardpakket voor
grondwater**
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5. Beoordeling analyseresultaten.

5.1. Toetsingskader.

De analyseresultaten zijn getoetst aan het toetsingskader Besluit Bodemkwaliteit en VROM (circulaire
streef- en interventiewaarden bodemsanering, februari 2000). De opgestelde richtwaarden worden ge-
hanteerd om de mate en de ernst van een eventuele verontreiniging in te schatten. In onderstaand kader
wordt een toelichting gegeven op de opgestelde richtwaarden (achtergrond, streef- en interventiewaarden
en de nader onderzoeksgrens (Tussenwaarde)).

De achtergrondwaarde geeft het uiteindelijke te bereiken kwaliteitsniveau voor de bodem aan en heeft betrek-
king op de in de natuur voorkomende achtergrondgehalten, afhankelijk van het lutum- en organische stofgehalte
of de detectiegrenzen bij stoffen, die niet van nature in de bodem voorkomen. Overschrijding van de achter-
grondwaarde is een indicatie voor een lichte verontreiniging.

De interventiewaarde geeft het concentratieniveau in de bodem aan, waarboven de functionele eigenschappen
voor mens, plant en dier, in ernstige mate kunnen zijn verminderd. Bij gehalten boven de interventiewaarde is
sprake van een geval van emstige verontreiniging.

Nader onderzoek dient te worden uitgevoerd indien er een vermoeden bestaat van een geval van ernstige
verontreiniging. Overschrijding van de tussenwaarde is een indicatie voor een matige verontreiniging.

De achtergrondwaarde en interventiewaarden in de grond zijn afhankelijk van het lutum- en organische stof per-
centage van deze grond. Voor berekening van de toetsingswaarden is gebruik gemaakt van de formules zoals
vermeld in de genoemde circulaire.

De achtergrondwaarde en interventiewaarden mogen niet als strikte normen worden gezien. Deze moeten teza-
men met de lokale situatie, de functie en het gebruik van het terrein en de geohydrologische situatie worden
beoordeeld om het risico voor de volksgezondheid en / of aantasting van het milieu in te schatten.

In bijlage 4 (analysecertificaten) zijn de gemeten analyseresultaten van de grond- en grondwatermon-
sters in tabelvorm weergegeven. Eventuele overschrijdingen van bovengenoemde waarden zijn even-
eens weergegeven. De berekende achtergrond, streef- en interventiewaarden zijn weergegeven in
Bijlage 5.

5.2. Interpretatie analyseresultaten grondmonsters.

In mengmonster MM1 (bovengrond) blijven de gemeten waarden van de onderzochte parameters allen
beneden de achtergrondwaarde of de detectielimiet behalve een achtergrondwaarde overschrijding
aan som PCB's (7).

In mengmonster MM2 (ondergrond) blijven de gemeten waarden van de onderzochte parameters allen
beneden de achtergrondwaarde of de detectielimiet behalve een achtergrondwaarde overschrijding
aan som PCas (7).

In onderstaande tabel zijn de gemeten waarden van het organisch stof en lutum weergegeven.

Tabel organisch stof- en lutumgehalten
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Monsteromschrijving Organisch stof
(in ''/o op droge stof)

Lutum
(in % op droge stof)

Mengmonster MM1 (bovengrond) 1.2 11,2
Mengmonster MM2 (ondergrond 8.3 7,0
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5.3. Interpretatie analyseresultaten grondwatermonsters.

In het prondwatermonster van peilbuis PB1 blijven de gemeten waarden van de onderzochte parame-
ters alle beneden de streefwaarde of de detectielimiet behalve streefwaarde overschrijdingen aan bari-
um en molybdeen.

De zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EO) zijn gemeten. De pH bedraagt 7,31 en
het elektrisch geleidingsvermogen bedraagt 1,20 mS/cm. De actuele grondwaterstand is circa 120 cm-
mv. De gemeten waarden geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek.

Verkennend bodemonderzoek Karel Doormanweg 58 te Tollebeek 11
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6. Conclusies en aanbevelingen.

In opdracht van Naus Optimalisatie en Advies heeft FMA- Wiesen Bedrijfsadviseurs in maart 2009 een
verkennend bodemonderzoek uitgevoerd ter plaatse van het perceel Karel Doormanweg 58 te Tolle-
beek. De oppervlakte van de onderzoekslocatie bedraagt circa 134 m2. De regionale ligging van de
locatie is in bijlage 1 weergegeven.

6.1. Conclusie vooronderzoek.

Op basis van het vooronderzoek is de onderzoekslocatie als niet-verdacht aangemerkt. Het bodemon-
derzoek is uitgevoerd conform NEN-5740: 2009 (ONV).

6.2. Conclusies en aanbevelingen bodemonderzoek.

Het bodemonderzoek is uitgevoerd conform de NEN-5740: 2009 (ONV). Op basis van het uitgevoerde
veldonderzoek, de zintuiglijke waarnemingen en het laboratoriumonderzoek, kan het volgende worden
geconcludeerd:

Tijdens het veldwerk is de opgeboorde grond zintuiglijk beoordeeld op de mogelijke aanwezigheid
van bodemverontreiniging. Hierbij zijn geen indicaties waargenomen die hierop duiden.

In menqmonster MM1 (bovenqrond) blijven de genieten waarden van de onderzochte parameters
allen beneden de achtergrondwaarde of de detectielimiet behalve een achtergrondwaarde overschrij-
ding aan som PCB's (7).

In menqmonster MM2 (onderqrond) blijven de gemeten waarden van de onderzochte parameters
allen beneden de achtergrondwaarde of de detectielimiet behalve een achtergrondwaarde overschrij-
ding aan som PCB's (7).

In het qrondwatermonster van peilbuis PB1 blijven de gemeten waarden van de onderzochte para-
meters alle beneden de streefwaarde of de detectielimiet behalve streefwaarde overschrijdingen aan
barium en molybdeen.

De gemeten waarden van de zuurgraad (pH) en het elektrisch geleidingsvermogen (EO) van het
grondwater geven geen aanleiding tot het uitvoeren van aanvullend onderzoek.

Samenvattend kan geconcludeerd worden dat:

Op de onderzoekslocatie geen bodemverontreiniging aanwezig is, die een belemmering zou
kunnen vormen voor het aanvragen van een bouwvergunning.

De achtergrondwaarde overschrijding in de grond aan som PCB's (7) hebben geen actuele risi-
co's in zich die een belemmering zouden kunnen vormen bij de voorgenomen bouwvergunning
aanvraag. In het algemeen kader landbodem is de toetsing "landbouw/ natuur" uitgevoerd. Na
toetsing is dan ook gebleken dat de grond voldoet aan de bodemkwaliteit "landbouw/ natuur".
De toetsing is weergegeven in bijlage 6.

De streefwaarde overschrijding aan barium en molybdeen in het grondwater hebben geen ac-
tuele risico's in zich die een belemmering zouden kunnen vormen bij de voorgenomen bouw-
vergunning aanvraag.

Wel wordt opgemerkt dat eventueel vrijkomende grond (bijv. bij graafwerkzaamheden), bij af-
voer hiervan, niet vrij toepasbaar is. Hergebruik van deze grond is aan bepaalde, door de ge-
meente gestelde, voorwaarden gebonden. De grond kan echter zonder voorwaarden herge-
bruikt worden op het eigen terre
in.
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6.3. Toetsing hypothese.

Op basis van het vooronderzoek is geconcludeerd dat de onderzoekslocatie als "niet-verdacht" kan
worden aangemerkt. Uit de analyseresultaten is gebleken dat ten opzichte van de streefwaarde ver-
hoogde gehalte in het grondwater en achtergrondwaarde overschrijding in de grond worden aange-
toond. De gemeten waarden geven echter geen aanleiding tot het uitvoeren van nader onderzoek,
zodat een aanpassing van de onderzoeksstrategie niet noodzakelijk is.

Verkennend bodemonderzoek Karel Doormanweg 58 te Tollebeek 13



7. Aansprakelijkheid.

Het onderhavige onderzoek is uitgevoerd conform de wettelijk gestelde richtlijnen. Het onderzoek is
gebaseerd op het uitvoeren van een beperkt aantal boringen. Hierdoor is het mogelijk dat er afwijkin-
gen in de samenstelling van de bodem aanwezig zijn, die tijdens onderzoek niet geconstateerd zijn.
Voor de eventueel hieruit voortvloeiende schade of gevolgen, is FMA- Nillesen Bedrijfsadviseurs niet
aansprakelijk.

Verkennend bodemonderzoek Karel Doormanweg 58 te Tollebeek 14



I

I

I

I
I
I
I
I.
I
I
I
I
I
I.
I
I
I
I
I
I
I

Bijlage 1

Topografisch overzicht
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humeus, zwart. gnjst

klinker
zand, matig grof, leel, bruin
klei, matig zandig, uiterst
humeus, zwart, gnjst

klei, matig zandig, matig
humeus. grijs, zwart

-150

klei, zwak zandig, matig
humeus, grijs. bruin
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Bijlage 4

Analysecertificaten
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FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs
T.a.v. de heer R. van Dijk
Ecu 37
8305 BA EMMELOORD

Uw kenmerk B020090035 Karel Doormanweg 58
Ons kenmerk : Project 286130
Validatieref. : 286130_certificaat
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 2 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 12 maart 2009

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

lk wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of ISO-voorschriften.

lk vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen, dan verzoek ik u contact op te nemen met onze
klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

op .ep.1-
D;t analyse,

postbus 94685 T 020 5976 680 ABN AMRO bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.B01

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.n1 Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegam.n1

OMEGAM
Laboratoria
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Tabel 1 van 2

Project code : 286130
Project omschrijving : B020090035 Karel Doormanweg 58
Opdrachtgever : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

Monsterreferenties
1192291 = MM1 (diepte: 20-50 cm- mv): B1+B2+B3+84
1192292 = MM2 (diepte: 50-200 cm- mv): Bi +B2

Opgegeven bemonsteringsdatum :

Ontvangstdatum opdracht
Monstercode
Matrix

Monstervoorbewerking
NEN5709 (steekmonster)
voorbewerking NEN5709
soort artefact
gewicht artefact

Algemeen onderzoek - fysisch

Organische parameters - niet aromatisch
minerale olie (florisil clean-up) mg/kg ds

Organische parameters - aromatisch
Polycyclische koolwaterstoffen.

naftaleen mg/kg ds
fenanthreen mg/kg ds
anthraceen mg/kg ds
fluorantheen mg/kg ds
benz(a)anthraceen mg/kg ds
chryseen mg/kg ds
benzo(k)fluorantheen mg/kg ds
benzo(a)pyreen mg/kg ds
benzo(ghi)peryleen mg/kg ds
indeno(1,2,3cd)pyreen mg/kg ds

som PAK (10) mg/kg ds

Organische parameters - gehalogeneerd
Polychloorbifenylen:

PCB -28 mg/kg ds
PCB -52 mg/kg ds
PCB -101 mg/kg ds
PCB -118 mg/kg ds
PCB -138 mg/kg ds
PCB -153 mg/kg ds
PCB -180 mg/kg ds

som PCBs (7) mg/kg ds

ANALYSECERTIFICAAT

uitgevoerd uitgevoerd
uitgevoerd uitgevoerd

n.v.t. n.v.t.
<1 <1

Anorganische parameters - metalen
barium (Ba) mg/kg ds
cadmium (Cd) mg/kg ds
kobalt (Co) mg/kg ds
koper (Cu) mg/kg ds
kwik (Hg) FIAS/Fims mg/kg ds
lood (Pb) mg/kg ds
molybdeen (Mo) mg/kg ds
nikkel (Ni) mg/kg ds 13 13
zink (Zn) mg/kg ds 50 26

<50 <50

wo,rien fe.reprGchzerd.

OMEGAM
Laboratoria

Ref. 286130_certificaat_v1

S droogrest 80,5 57,4
S organische stof (gec. voor lutum) % 1,2 8,3
S lutumgehalte (pipetmethode) `)/0 (m/m ds) 11,2 7,0

<0,15 <0,15
<0,15 <0,15
< 0,15 <0,15

0,25 <0,15
<0,15 < 0,15
<0,15 <0,15
< 0,15 < 0,15
< 0,15 <0,15
< 0,15 <0,15
<0,15 <0,15

1,2 1,0

<0,004 <0,004
<0,004 <0,004
<0,004 <0,004
< 0,004 < 0,004
< 0,004 < 0,004
<0,004 < 0,004
<0,004 <0,004

0,020 0,020

75 33
0,26 <0,12
5 5

15 7
0,10 0,06

10 7
<0,9 < 1,2

09/03/2009 09/03/2009
09/03/2009 09/03/2009
1192291 1192292
Grond Grond
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Opmerking(en) algemeen

Organische stof gehalte (gecorrigeerd voor lutum)
Het organische stof gehalte is gecorrigeerd voor het in het analyse certificaat gerapporteerde gehalte lutum. Indien het
lutum gehalte niet is gerapporteerd is de correctie uitgevoerd met een lutum gehalte van 5,4% (gemiddeld lutum gehalte
Nederlandse bodem. AS 3010. prestatieblad organische stof gehalte in grond).

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

Opmerkingen m.b.t. analyses

OMEGAM
Laboratoria

z ,:creprocior:eoru

286130_certificaal_v1

Tabel 2 van 2

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 286130
Project omschrijving : B020090035 Karel Doormanweg 58
Opdrachtgever : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs
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Oliechromatogram 1 van 2

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1192291
Project omschrijving : 8020090035 Karel Doormanweg 58
Uw referentie : MM1 (diepte: 20-50 cm- mv): B1+82+133+B4
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

fractie C10 t/m C19 7%
fractie C20 t/m C29 50%
fractie C30 t/m C35 41%
fractie C36 t/m C40 2%

totale minerale olie gehalte: <50 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 : Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

da'1

111"'"' OMEGAM
Laboratoria

:3ers

Ref. 286130certificaat_v1

1 2 4
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Oliechromatogram 2 van 2

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode . 1192292
Project omschrijving : B020090035 Karel Doormanweg 58
Uw referentie : MM2 (diepte: 50-200 cm- mv): B1+82
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

1

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

fractie C10 t/m C19 6%
fractie C20 tIm C29 32%
fractie C30 t/m C35 62%
fractie C36 t/m C40 <1%

totale minerale olie gehalte: <50 mg/kg ds

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond : Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie : Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

14"sr OMEGAM
Laboratoria

Ref 286130_certlficaat_v1
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Uw referentie: MM1 (diepte: 20-50 cm- mv): B1+B2+133+B4
Monstercode: 1192291

monster
B1
B2
B3
84

diepte

Uw referentie: MM2 (diepte: 50-200 cm- mv): B1+B2
Monstercode: 1192292

Mengschema's

potnr
0488677AB
0488680AB
0488682AB
0488669AB

OMEGAM
Laboratoria

286130_certificaat_v1

Bijlage 1 van 1

ANALYSECERTIFICAAT
Project code : 286130
Project omschrijving : B020090035 Karel Doormanweg 58
Opdrachtgever : FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

dieptemonster
B-1

B2

potnr
0488670AB
0488667AB
0488665AB
0488666AB
0488678AB
0488681AB

voIrlyad en everii.le:e rrao n,e1 .zio 9elleer worden geror. r oe rd
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FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs
T.a.v. de heer R. van Dijk
Ecu 37
8305 BA EMMELOORD

Uw kenmerk : B020090035 Kareldoornman 58
Ons kenmerk : Project 287105
Validatieref. : 287105_certificaat_v1
Opdrachtverificatiecode: ZVNU-FBNU-HIDW-UKXS
Bijlage(n) : 2 tabel(len) + 1 oliechromatogram(men) + 1 bijlage(n)

Amsterdam, 18 maart 2009

Hierbij zend ik u de resultaten van het laboratoriumonderzoek dat op uw verzoek is uitgevoerd in de
door u aangeboden monsters.

De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters, zoals die door u voor analyse ter
beschikking werden gesteld.

ik wijs u erop dat het analyse-certificaat alleen in zijn geheel mag worden gereproduceerd.

Het onderzoek is, met uitzondering van eventueel uitbesteed onderzoek, uitgevoerd door Omegam
Laboratoria volgens de methoden zoals ze zijn vastgelegd in het geldende accreditatie-certificaat L086
en/of in de bundel "Analysevoorschriften Omegam Laboratoria". Deze voorschriften zijn, voor zover
mogelijk, ontleend aan NEN- EN- en/of SO-voorschriften.

lk vertrouw erop uw opdracht naar tevredenheid en conform de afspraak te hebben uitgevoerd. Heeft u
naar aanleiding van deze rapportage nog vragen. dan verzoek ik u contact op te nemen met onze
klantenservice.

Hoogachtend,
namens Omegam Laboratoria,

drs. R.R. Otten
Directeur

ee'cl

OMEGAM
Laboratoria

postbus 94685 T 020 5976 680 ABN.AMR0 bank 462704564
1090 GR Amsterdam F 020 5976 689 BTW nr. NL8139.67.132.801

HJE Wenckebachweg 120 klantenservice@omegam.n1 Kvk 34215654
1096 AR Amsterdam www.omegamml



,t,s.Ktoo
itr
fitA

Tabel 1 van 2

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Monsterreferenties
1292444 = PB1 (filterstelling 170-270 cm- mv)

Opgegeven bemonsteringsdatum
Ontvangstdatum opdracht
Monstercode
Matrix

ANALYSECERTIFICAAT
: 287105
: B020090035 Kareldoornman 58
: FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

16/03/2009
16/03/2009
1292444
Grondwater

Anorganische parameters - metalen
Metalen ICP-MS (opgelost):

barium (Ba) pg/I 110
S cadmium (Cd) pg/I <0,1

kobalt (Co) pg/I 7,3
koper (Cu) pg/I < 1

S kwik (Hg) pg/I < 0,05
lood (Pb) pg/I < 1

S molybdeen (Mo) pg/I 9
nikkel (Ni) pg/I 9

S zink (Zn) pg/I 18

Organische parameters - niet aromatisch
S minerale olie (florisil clean-up) pg/I <100

Organische parameters - aromatisch
Vluchtige aromaten:

styreen pg/I < 0,2
S benzeen pg/I <0,2
S tolueen pg/I < 0,2

ethylbenzeen pg/I <0,2
S xyleen (ortho) pg/I <0,2
S xylenen (som m+p) pg/I <0,2
S naftaleen pg/I <0,2
S som xylenen pg/I 0,3

Organische parameters - gehalogeneerd
Vluchtige chlooralifaten:

< 1,0
< 0,5
< 0,5
<0,5
< 0,5
< 0,5
<0,1
<0,5
< 0,5
< 0,1
<0,1
<0,1
<0,1
< 0,1
< 0,1
< 0,5
< 0,5

0,8
0,7

geheel vtio'dc

OMEGAM
Laboratoria

, ,..as!F2

Opdrachtverificatiecode ,'NU-FBNI.1411DW-UKXS Ref.: 287105_certificaat_v1

S dichloormethaan pg/I
S 1,1-dichloorethaan pg/I
S 1,2-dichloorethaan pg/I
S 1,1-dichlooretheen pg/I
S 1,2-dichlooretheen (trans) pg/I
S 1,2-dichlooretheen (cis) pg/I
S 1,1-dichloorpropaan pg/I
S 1,2-dichloorpropaan pg/I
S 1,3-dichloorpropaan pg/I
S trichloormethaan pg/I
S tetrachloormethaan pg/I
S 1,1,1-trichloorethaan pg/I
S 1,1,2-trichloorethaan pg/I
S trichlooretheen pg/I
S tetrachlooretheen pg/I
S vinylchloride pg/I
S tribroommethaan pg/I

S som dichloorpropanen pg/I
S som C+T dichlooretheen pg/I



- AS 3000

Tabel 2 van 2

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

Opmerking(en) algemeen

Sommatie van concentraties voor groepsparameters
De sommatie is uitgevoerd volgens AS3000 paragraaf 2.5.2 en bijlage 3.

ANALYSECERTIFICAAT
: 287105

: B020090035 Kareldoornman 58
: FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

Opmerkingen m.b.t. analyses

OMEGAM
Laboratoria

Opdrachtverificabecode ZVNU-FBNU-HIDW-UKXS Ref 287105_certificaat_v1

DA a rqt 'Wad en even ag I,e: Zijn



rt%, AS Imo

Oliechromatogram 1 van 1

OLIE-ONDERZOEK

Monstercode : 1292444
Project omschrijving : B020090035 Kareldoornman 58
Uw referentie : PB1 (filterstelling: 170-270 cm- mv)
Methode : minerale olie (florisil clean-up)

OLIECHROMATOGRAM

oliefractieverdeling

OLIEFRACTIEVERDELING

fractie C10 Urn C19 61 %
fractie C20 t/m C29 30%
fractie C30 Urn C35 9%
fractie C36 Urn C40 <1%

totale minerale olie gehalte: <100 pg/I

ANALYSEMETHODE
Voorbewerking grond Hexaanextractie gebaseerd op NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking APO4 Petroleum-etherextractie conform NEN 5733, incl. florisil clean-up.
Voorbewerking water : Hexaanextractie gebaseerd op ISO 9377-2, incl. florisil clean-up.
Analyse : Gaschromatograaf met capillaire kolom en vlamionisatie detectie.
Interpretatie Raadpleeg voor de typering van de oliesoort de OMEGAM oliebibliotheek.

De volgende aanvullende clean-up mogelijkheden kunnen worden aangevraagd:
Veen clean-up : Verwijdert eventuele restanten natuurlijke verbindingen uit extract.
PAK clean-up : Verwijdert nagenoeg alle PAK-verbindingen uit extract.

De hoogte van de signalen is geen maat voor de concentratie van de olie in het monster.
(Het chromatogram heeft een variabele schaalindeling)

OMEGAM
Laboratoria

OpdrachNerificatiecode. ZVNU-FBNU-HIDW-UKXS Ref.: 287105_certificaat_vi

D !-;



Bijlage 1 van 1

Project code
Project omschrijving
Opdrachtgever

ANALYSECERTIFICAAT
: 287105
: B020090035 Kareldoornman 58
: FMA Nillesen Bedrijfsadviseurs

Uw referentie: P81 (filterstelling: 170-270 cm- mv)
Monstercode: 1292444

Mengschema's

monster diepte potty
0050815MM
0086174YA
0008657HK

'4"mr OMEGAM
Laboratoria

Opdrachtverificattecode. ZVNU-FBNU-HIDVV-UKXS Ref.: 287105_certiticaat_v1

at arta;yse-c VOCJ: 107eproa.:,..eord



Bijlage 5

Berekende achtergrond/ streef- en interventiewaarden



Tabel 1:MNII (diepte: 20-5(1cm- my 0: 131 -1332+B3B4((irond)

gehalte (mg"kgds) A-waarde T-waarde 1-waarde overschrijding
droge stof 80,5
organische stof 1,2
lutum 11,2
barium (Ba) 75 105 308 510 < A
cadmium 0,26 0.4 4,51 8.62 < A
kobalt (Co) 5 8.56 58 108 < A
koper 15 25 73 121 <A
kwik 0.10 0,12 14 29 <A
lood 10 37 216 394 <A
molybdeen (Mo) <0,9 1,5 96 190 <A
nikkel 13 21 41 61 <A
zink 50 87 266 445 <A

PAK (10 van VROM) 1.2 1.5 21 40 < A
minerale olie <50 38 519 1000 < 1.3A
som PCBs (7) 0.020 0.004 0.102 0.2 5A

gehalte (mg kgds I A-waarde T-waarde 1-waarde overschrijding
droge stof 57,4
organische stof 8.3
lutum 7,0
barium (Ba) 33 80 233 386 < A
cadmium <0.12 0,48 5,4 10,32 < A
kobalt (Co) 5 6,6 45 84 <A
koper 7 27 77 128 <A
kwik 0,06 0,12 14 28 <A
lood 7 38 223 407 <A
molybdeen (Mo) <1.2 1,5 96 190 <A
nikkel 13 17 33 49 <A
zink 26 83 256 429 < A

PAK (10 van VROM) 1,0 1.5 21 40 <A
minerale olie <50 158 2154 4150 <A
som PCBs (7) 0.020 0.017 0,423 0.83 1.2A

Tabel 1:MN12 diepte 50-200 cm- in.) 131 - B2((irond)



label 1:P131 ( flhterte1ling: 170-270 cm- my)(Water)

gehalte (ug I) S-waarde 1.-waarde 1-waarde overschrijding -
barium 110 50 338 625 2.2S
cadmium <0.1 0.4 3.2 6 < S
kobalt 7.3 20 60 100 <S
koper <1 15 45 75 <S
kwik <0,05 0.05 0.18 0.3 < IS
lood <1 15 45 75 < S
molybdeen 9 5 153 300 1.8S
nikkel 9 15 45 75 <S
zink 18 65 433 800 <S

benzeen <0,2 0.2 15 30 < 1S
tolueen <0,2 7 504 1000 <S
ethylbenzeen <0.2 4 77 150 <S
som xylenen 0,3 0,2 35 70 1.5S
styreen <0.2 6 153 300 <S
dichloormethaan <1.0 0,01 500 1000 < 100S
1.1-dichloorethaan <0,5 7 454 900 < S

1,1-dichlooretheen <0.5 0.01 5,005 10 < 505
1.2-dichloorethaan <0,5 7 204 400 <S
som C+T dichlooretheen 0,7 0,01 10 20 70S
tetrachlooretheen <0.1 0,01 20 40 < 105
tetrachloormethaan <0.1 0.01 5,005 10 < 105
111-trichloorethaan <0,1 0,01 150 300 < 10S
112-trichloorethaan <0,1 0,01 65 130 < IOS
trichlooretheen <0.1 24 262 500 <S
chloroform <0,1 6 203 400 < S
som dichloorpropanen 0,8 0,8 40 80 15
vinylchloride <0,5 0,01 2.505 5 <50S
tribroommethaan <0.5 630 < S

minerale olie <100 50 325 600 < 2S
naftaleen <0.2 0.01 35 70 < /OS
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Monsternemingsformulier



I.

I.

Voorbereiding

Terreininspectie

Veldwerk

Monsternemingsformulier

Kadastrale gegevens Gemeente: Noordoost polder Sectie: D Nr(s): 1571

Beschikbare documenten:
Stamgegevens i4 Ja Nee Offerte of opdracht i4 Ja LI Nee
Project begroting ii Ja LI Nee Opdrachtbevestiging Ja LI Nee
Overig documenten:
Plaats onderzoekslocatie: Karel Doormanweg 58 te Tollebeek

Soort onderzoek:

verkennend LI sanering LI indicatief
oriënterend LII AP-0411jj nader

anders nl.:

Aanleiding onderzoek:
LI aankoop LI verkoop

LI calamiteit LI anders nl.:
Ci bouwvergunning

Planning ingevuld? Ci Ja LI Nee Unit- 4 ingevuld? Ci Ja Nee

Uitgevoerd door: RvD Assistent
Onderzoeksprotocol: VKB 2001 / 2002 Afwijking op protocol? U Ja ' Nee
Zo ja, omschrijven:

Reden afwijking:

Consequentie(s) afwijking:

Verklaring monsternemer:
Ondergetekende is de uitvoerend gecertificeerde monsternemer welke conform genoemde protocollen het
veldwerk van dit onderzoek heeft uitgevoerd. Ondergetekende is geen eigenaar van de onderzoekslocatie en
staat in een onafhankelijke positie ten opzichte van de opdrachtgever.

Datum: -7C2(.1' Naam: u...,--vek (4 Handtekening:
.--.4.--,

Project nummer: B020090035
Datum uitvoering veldwerk: 9 en 16 maart 2009

Uitgevoerd door: RvD Assistent
Opmerkingen
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Aan burgemeester en wethouders van de Noordoostpolder
t.a.v. heer Hoogvliet
Postbus 155
8300 AD Emmeloord

Uw kenmerk
Ons kenmerk
lnlichtingen bij
Lelystad

Brandweer Flevoland
Postbus'10334, 1301 AH Almere

Bezoekadres: Gordiaandreef 1 01 , 8233 AB Lelystad

concept voorontwerp bestemmingsplan'Karel Doormanweg 58'
vRFL-144-8490
N. Naber
29 juli 2016

Betreft concept voorontwerp bestemmingsplan'Karel Doormanweg 58'

Geachte heer Hoogvliet,

ln reactie op uw kennisgeving van 19 juli 2016, ten aanzien van het concept voorontwerp bestemmingsplan 'Karel

Doormanweg 58', heb ik het bestemmingsplan beoordeeld op het aspect veiligheid. Zowel in algemene zin (Wet

veiligheidsregio's) als ten aanzien van externe veiligheid (besluiten externe veiligheid).

Het advies richt zich op de risico's, de mogelijkheden voor zelfredzaamheid en de mogelijkheden voor bestrijding
en beperking van een incident. Bijgaand treft u de uitwerking van ons advies aan. lk verzoek u dit te betrekken bij

uw besluitvorming.

Graag ontvangen wij een korte terugkoppeling van uw bevindingen ten aanzien van het advies en/of een afschrift
van uw besluit. Voor vragen of een andere toelichting kunt u contact opnemen met de heer N. Naber, afdeling
Risicobeheersing. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 0900-0165 of 06-30281261 en email
n. naber@brandweerflevoland. nl.

Hoogachtend

Spruit MCDm

Voorzitter Veiligheidsdirectie Flevoland

Bijlage l; uitwerking advies

Postadres Postbus 501, 8200 AM Lelystad

lnternet www.veìligheidsregioflevoland.nl E-mail info@veiligheidsregioflevoland.nl





... .:

i-l

i'1

Risicobeeld '.:-: :
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Het bestemmingsplan'vóorziet in een functieverandering ten behoeve van een uitbereiding van een bestaande
nevenfunctie naar een volwaárdige maatschappelijke functie. Het plangebied ligt buiten de veiligheidszone
(Activiteitenbesluit, 20 meter) maar in het invloedsgebied van een propaantank (Leidraad risico inventarisatie,
gevarenkaart 1).

Een incident met een propaantank kan overdruk en hittebelasting in het plangebied veroorzaken. Voor een

nadere beeldvorming van incidentscenario's met gevaarlijke stoffen die kunnen optreden verwijs ik u naar de

website www.scenarioboekev.nl.

Om het risico te beheersen zijn er in het algemeen een aantal mogelijkheden. De risicobron wegnemen of veiliger
maken, het effect beperken door ruimtelijke maatregelen of zelfredzaamheid en het bestrijden van het effect door
hulpdiensten.

Beperken van de bron

ln het bestemmingsplan worden activiteiten ingepast in een bestaande situatie. De genoemde risicobronnen

maken onderdeel uit van die bestaande situatie en worden in het ruimtelijk plan als gegeven beschouwd. Het

bevoorraden van de propaantank wordt door de tankwagen beschouwd als het voornaamste risico. Om het risico

te verminderen zou het verladen minder vaak of buiten bedrijfsuren van de maatschappelijke functie kunnen
plaatsvinden.

Beperking van het effect

De risicobronnen in en om het plangebied hebben in het geval van een incident effecten in het plangebied. Om dit
effect te beperken kan gekeken worden naar de gebouwde omgeving of naar de zelfredzaamheid van de
gebruikers ervan.

Gebouwde omgeving

Het verhogen van de bufferafstand is geen mogelijkheid gezien de bestaande situatie. Een andere mogelijkheid is

het ovenvegen van (kostenneutrale) bouwkundige maatregelen di e de kwetsbare doelgroep ontzien van de

mogelijk effecten. Bijvoorbeeld door kwetsbare activiteiten zoals slapen zo ver mogelijk van de risicobron af te
plaatsen.

Zelfredzaamheid

Om bij een incident zelÍredzaam te zijn moeten bedrijven op de hoogte zijn van risico's in hun omgeving en een

idee hebben walze kunnen doen ten tijde van een incident. Voor bedrijven is het van belang de risico's in hun

omgeving te inventariseren en zich hierop voor te bereiden. De veiligheidsregio en gemeente ondersteunen hierin

door het verzorgen van risicocommunicatie. Dit wordt ingevuld met landelijke kanalen als de risicokaart en het

voorlichtingsdeel op wrvw.crisis.nl.

Bij een zwaar ongeval met gevaarlijke stoffen verzorgen de veiligheidsregio met de gemeente de alarmering en

crisiscommunicatie. Middelen hiervoor zijn WAS-sirenes, omroepinstallaties, publieke omroepen (radio, televisie,

internet), beschikbare netwerken (telefoonnetwerken, NL Alert) en de website www.crisis.nl.

Het belangrijkste handelingsperspectief is vluchten uit het effect gebeid van een incident. Hiervoor dienen er

mogelijkheden te zijn om van de bron af te vluchten. ln het kader van zelfredzaamheid is het aan te bevelen te

voorzien in de mogelijkheid om van de risicobron af te kunnen vluchten en evacueren.

Bestrijdbaarheid

Naast het beperken van het effect van incidenten door ruimtelijke maatregelen en zelfredzaamheid biedt de

overheid ook hulpverlening door effecten actief te bestrijden. De regionale brandweer is voorbereid op, en heeft

voldoende capaciteit voor basisbrandweerzorg of om secondaire effecten te bestrijden. Een aantal taken van de

brandweer die een grootschalig optreden vergen zijn landelijke georganiseerd. Bijvoorbeeld hulpverlening bij

instortingen, spoorincidenten of gevaarlijke stoffen. De hulpdiensten zijn afhankelijke van twee ruimtelijke

randvoonrvaarden voor bestrijding van incidenten: bereikbaarheid en bluswater.



co^o
od o

O
Bereikbaarheid o,:o o
Om incidenten n de hulpdiensten eerst ter plaatse van het incident komen en eventueel weer

snel wegkomen naar het ziekenhuis te vervoeren. Dat wil zeggen dat het plangebied bereikbaar is

voor minimaal het grootste en zwaarste voertuig: een brandweerauto. Dit wordt nader gereguleerd op

gebouwniveau, de ruimtelijke uitwerking dient dit te faciliteren. Details kunt u vinden in de Handreiking

bereikbaarheid hulpdiensten.

Bluswater

Om incidenten te bestrijden moeten de hupdiensten over voldoende bluswater beschikken. Over het algemeen

kent het plangebied voldoende primair, secondair en tertiaire bluswater. Dit wordt nader gereguleerd op

gebouwniveau. Details kunt u vinden in de Handreiking bluswater brandweer Flevoland.

Opgemaakt door:

N. Naber

26 juli 2016
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 DIRE CT  NUMMER 

 06-46 91 98 81  

  

 
 
 

 
  
 Gemeente Noordoostpolder 
 Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling 

De heer M. Hoogvliet 
 Postbus 155 

8300 AD  EMMELOORD 

 
 

  
  
  

 

ADRES  WATERSCHAPSHUIS   

Postbus 229 - 8200 AE  Lelystad 

Lindelaan 20 - 8224 KT  Lelystad 

www.zuiderzeeland.nl 

T (0320) 274 911 

waterschap@zuiderzeeland.nl 
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ONDERWERP  

voorontwerp bestem-
mingsplan 'Landelijk 
gebied, Karel 
Doormanweg 58 te 
Tollebeek' 

 

  
ONS KENMERK  

PPAWP-T/2016/   

  
ONS ZAAKNUMMER  

479642  

  
BIJLAGEN  

  

  
UW CORRESPONDENTIE VAN  

19 juli 2016  

UW KENMERK  

  

VERZONDEN  
  

  

  

  

  

 

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 bestem-
mingsplan 'Landelijk gebied, Karel Doormanweg 58 te Tollebeek' ontvangen.  
 

Via deze brief geven wij een reactie op het plan. 
 
Algemeen 
 
Het voorliggend voorontwerp bestemmingsplan voorziet in een juridisch-
planologische regeling om een uitbreiding van de maatschappelijke nevenfuncties 

(met bijvoorbeeld een buitenschoolse opvang en een zorgboerderij), naast de 
huidige functie van kinderopvang, op het perceel aan de Karel Doormanweg 58 
te Tollebeek mogelijk te maken. 
 

Digitale watertoets 
Door middel van de digitale watertoets heeft u van Waterschap Zuiderzeeland 
voor het plangebied op 11 maart 2016 een standaardwaterparagraaf/ 

uitgangspuntennotitie ontvangen (dossiercode 20160311-37-12606). 
 
Geen waterschapsbelang 
Uit de betreffende watertoets is de procedure "geen waterschapsbelang" 
Naar voren gekomen. Dit betekent dat het waterschap, in verband met het 
beperkte waterschapsbelang, het niet noodzakelijk acht om, aanvullend op 
de digitale watertoets, in vooroverleg te treden omtrent voorliggend plan. 

 
Conclusie 
Gelezen het voorgaande hebben wij dan ook geen op- en/of aanmerkingen ten 
aanzien van voorliggend plan. 
 
Vervolg 

 

Melding AIM 
In het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer is de initiatiefnemer 
verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om nadelige gevolgen voor 
het milieu te voorkomen dan wel te beperken. 
 
Wij willen de initiatiefnemer erop wijzen het plan c.q. de wijziging/uitbreiding te 

melden via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM): www.aimonline.nl. De 
AIM verschaft nadere informatie omtrent milieuregels en maatregelen. 

 

http://www.aimonline.nl/


 

ONS KENMERK   

PPAWP-T/2016/  2/2 

 

Aan de hand van de door de initiatiefnemer via de AIM aangeleverde gegevens 
kan het waterschap beoordelen of de huidige maatregelen/voorzieningen 

voldoende zijn voor de toekomstige situatie en indien nodig de initiatiefnemer 
hierover verder adviseren. 
 
Wij vertrouwen erop u voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen of 
opmerkingen kunt u contact opnemen met de heer C. van der Heijden via de e-
mail: c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl of telefoonnummer: 06-4691 98 81. 
 

Hoogachtend, 
 
het college van Dijkgraaf en Heemraden, 
namens dit college, 

 
de teammanager Waterprocedures, 
 

 
 
 
mevrouw ing. J.P. Borneman. 
 

mailto:c.vanderheijden@zuiderzeeland.nl
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HOOFDSTUK 1  INLEIDENDE REGELS 

Artikel 1  Begrippen 

1.1  plan: 
het bestemmingsplan Landelijk Gebied, Karel Doormanweg 58 te Tollebeek met identifi-
catienummer NL.IMRO.0171.BP00586-VA01 van de gemeente Noordoostpolder; 

1.2  bestemmingsplan: 
de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels en de daarbij beho-
rende bijlagen;  

1.3  aanduiding: 
een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevol-
ge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van 
deze gronden;  

1.4  aanduidingsgrens: 
de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;  

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

1.6  bebouwingspercentage: 
de oppervlakte van gebouwen uitgedrukt in procenten van de nader aangegeven gron-
den;  

1.7  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; 

1.8  begeleid wonen: 
voorziening waar mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking begeleid 
kunnen wonen, waarbij zij worden voorzien van 24-uurs zorg;  

1.9  bestemmingsgrens: 
de grens van een bestemmingsvlak;  

1.10  bestemmingsvlak: 
een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming;  

1.11  bijbehorend bouwwerk: 
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, waaronder in ieder geval wordt verstaan een aanbouw, uitbouw, bijgebouw, serre 
en/of erker;  
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1.12  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; 

1.13  bouwgrens: 
de grens van een bouwvlak;  

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

1.15  bouwperceelgrens: 
een grens van een bouwperceel; 

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

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

1.18  dak: 
iedere bovenbeëindiging van een gebouw of bijbehorend bouwwerk; 

1.19  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; 

1.20  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; 

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

1.22  erfsloot: 
sloot welke vanuit de oorspronkelijke inrichting van het erf altijd direct ligt of heeft ge-
legen langs de zij- en achterkant van het erf;  
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1.23  gebouw: 
elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk 
met wanden omsloten ruimte vormt;  

1.24  gevellijn: 
de op de verbeelding aangeduide lijn die geldt als begrenzing van de gebouwen van de 
aan de weg gekeerde zijde van een erf;  

1.25  hoofdgebouw: 
het gebouw, of gedeelte daarvan, op een perceel dat gelet op de bestemming en uiter-
lijke verschijningsvorm het belangrijkste is;  

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

1.27  maatschappelijke voorzieningen: 
voorzieningen ten behoeve van het verlenen van diensten in de medische, sociale, edu-
catieve, culturele, religieuze en administratieve sfeer en andere vormen van dienstver-
lening, die een min of meer openbaar karakter hebben, met uitzondering van een seks-
inrichting; 

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

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

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

1.31  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; 

1.32  zorgvoorziening: 
een voorziening ten behoeve van de verzorging van personen, waaronder zieken, ge-
handicapten en/of ouderen. 
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Artikel 2  Wijze van meten 
 
Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten: 

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 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; 

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk: 
vanaf het peil tot aan het hoogste punt van bebouwing met uitzondering van onderge-
schikte bouwonderdelen, zoals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gelijk 
te stellen bouwonderdelen; 

2.5  diepte van een erf: 
a. vanaf de aan de wegzijde gelegen erfgrens tot het hart van de erfsloot aan de ach-

terzijde; 
b. bij een niet haakse situering van de kavelsloot en erfsloot ten opzichte van de naar 

de weg gekeerde erfgrens, wordt de diepte bepaald vanaf het middelpunt van de 
naar de weg gekeerde erfgrens; 

2.6  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; 

2.7  inhoud van bebouwing: 
tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 
hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen; 

2.8  peil: 
a. voor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang grenst aan de weg: de hoogte van de 

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

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

lijkheden, een door of namens burgemeester en wethouders aan te wijzen peil.  
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HOOFDSTUK 2  BESTEMMINGSREGELS 

Artikel 3  Maatschappelijk 

3.1  Bestemmingsomschrijving 

De voor 'Maatschappelijk' aangewezen gronden zijn bestemd voor: 
a. maatschappelijke voorzieningen; 
b. zorgvoorzieningen, met uitzondering van begeleid wonen; 
c. wonen; 
met daarbij behorende: 
d. bijbehorende voorzieningen, waaronder begrepen groenvoorzieningen, parkeer-

plaatsen, tuinen; 
e. instandhouding en ontwikkeling van de afschermende erfsingel, met daarbij beho-

rende erfsloot, direct aansluitend aan de zijgrenzen en de achtergrens van het erf. 

3.2  Bouwregels 

3.2.1  Toegestane bebouwing 
a. Op de gronden als bedoeld in lid 3.1 mag bebouwing worden gebouwd ten behoeve 

van de in lid 3.1 genoemde functies; 
b. onder de in sub a bedoelde bebouwing is per bestemmingsvlak maximaal één be-

drijfswoning met bijbehorende bouwwerken toegestaan; 
c. per bestemmingsvlak mag maximaal 20% van de oppervlakte worden bebouwd, met 

een maximum van 2000 m2. 

3.2.2  Gebouwen 
Voor een gebouw gelden de volgende regels: 
a. de afstand van gebouwen tot de achter- en zijgrenzen van het bestemmingsvlak 

bedraagt niet minder dan 12 m; 
b. de bedrijfswoning mag gebouwd worden binnen een strook van 40 m vanaf de aan 

de wegzijde gelegen grens van het aangegeven bestemmingsvlak; 
c. tussen de aan de weg gekeerde grens van een bestemmingsvlak en de gevellijn van 

het reeds bestaande dichtst bij de weg gelegen gebouw, mogen geen bedrijfsge-
bouwen worden gebouwd; 

d. een gebouw waarbij gelet op de omvang of functie daarvan ruimte nodig is voor het 
parkeren of stallen van motorvoertuigen mag alleen worden gebouwd, indien uit de 
aanvraag om omgevingsvergunning blijkt dat voldoende parkeer- of stallingsruimte 
wordt gerealiseerd; 

e. de goothoogte van een gebouw mag niet meer dan 6 m bedragen, dan wel de be-
staande goothoogte; 

f. de bouwhoogte van een gebouw mag niet meer dan 12 m bedragen, dan wel de 
bestaande bouwhoogte. 
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3.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde 
Voor een bouwwerk, geen gebouw zijnde, gelden de volgende regels: 
a. indien het voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van het hoofdge-

bouw of het verlengde daarvan wordt opgericht mag de bouwhoogte niet meer dan 
1 m bedragen; 

b. de bouwhoogte van kunstwerken, licht- en vlaggenmasten mag niet meer dan 12 m 
bedragen; 

c. erf- en terreinafscheiding voor de gevellijn en het verlengde daarvan mag niet meer 
dan 1 m bedragen ; 

d. overige erf- en terreinafscheiding mag niet meer dan 2 m bedragen. 

3.3  Afwijken van de bouwregels 

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.1 sub b 
in die zin dat begeleid wonen wordt toegestaan, mits de behoefte aan begeleid wonen 
kan worden aangetoond. 

3.4  Wijzigingsbevoegdheid 

Burgemeester en wethouders kunnen de bestemming 'Maatschappelijk' wijzigen in een 
woonbestemming, indien de betreffende maatschappelijke functie is beëindigd. 
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HOOFDSTUK 3  ALGEMENE REGELS 

Artikel 4  Anti-dubbeltelbepaling 
 
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 5  Algemene gebruiksregels 

5.1  Gebruik 

Het is verboden de gronden of opstallen te gebruiken of te laten gebruiken op een wijze 
of tot een doel, strijdig met de aan de grond gegeven bestemming. 

5.2  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. gronden als staanplaats voor onderkomens; 
c. gronden als opslag-, stort- of bergplaats van al dan niet afgedankte voorwerpen, 

stoffen, materialen en producten, voor zo ver niet noodzakelijk in verband met het 
normale beheer en onderhoud van de gronden, tenzij dit noodzakelijk is in verband 
met de ter plaatse gevestigde bedrijvigheid of het normale beheer en onderhoud 
van de gronden en gebouwen. 

5.3  Toegestaan gebruik 

Onder een gebruik strijdig met de bestemming wordt in ieder geval niet gerekend, het 
gebruiken of laten gebruiken van gronden ten behoeve van: 
a. vrije beroepen; 
b. kabels en leidingen, niet zijnde hoofd(transport)leidingen. 
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Artikel 6  Algemene afwijkingsregels 

6.1  Afwijking 

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

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

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

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

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

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

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

of stallingsruimte wordt gerealiseerd, indien op andere wijze in de nodige parkeer- 
of stallingsruimte wordt voorzien. 
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Artikel 7  Overige regels 

7.1  Werking wettelijke regelingen 

De wettelijke regelingen waarnaar in de regels van dit plan wordt verwezen, gelden zo-
als deze luiden op het moment van vaststelling van dit plan. 

7.2  Voldoende parkeergelegenheid 

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

b. Bij de afweging omtrent het verlenen van een omgevingsvergunning wordt aan de 
hand van op dat moment van toepassing zijnde beleidsregels bepaald of er sprake is 
van voldoende parkeergelegenheid.  
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HOOFDSTUK 4  OVERGANGS- EN SLOTREGELS 

Artikel 8  Overgangsrecht 

8.1  Overgangsrecht bouwwerken 

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 
aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 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. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van lid 8.1 sub a een omgevingsver-
gunning verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld 
in lid 8.1 sub a met maximaal 10%. 

c. lid 8.1 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. 

8.2  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 8.2 
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 sublid a., na het tijdstip van inwerkingtreding van het 
plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit 
gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten; 

d. lid 8.2 sub a is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 
van dat plan. 
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Artikel 9  Slotregel 
Deze regels worden aangehaald als: 
 
Regels van het  
bestemmingsplan Landelijk Gebied, Karel Doormanweg 58 te Tollebeek 
van de gemeente Noordoostpolder. 
 
Behorend bij het besluit van 21 januari 2017.  
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